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ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico De Viseu

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Instituto Politécnico De Viseu

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

A3. Ciclo de estudos:
Marketing

A3. Study cycle:
Marketing

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 19275/2006, na 2.ª série, do Diário da República, n.º 182, de 20 de Setembro.

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Marketing

A6. Main scientific area of the study cycle:
Marketing

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).

342

A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

N/A

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.

N/A

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
6 semestres
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A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
42

A11. Condições de acesso e ingresso:
Prova Ingresso: (04) Economia ou (16) Matemática ou (18) Português
Cálculo da nota de candidatura: Média do secundário: 65% + Prova de ingresso: 35%
Mínimo da Nota de Candidatura: 95 pontos
Mínimo da Prova de Ingresso: 95 pontos

A11. Entry Requirements:
Admission test: (04) Economics or (16) Mathematics or (18) Portuguese
Admission grade-point average calculation: Overall high school average: 65% + Admission test: 35%
Minimum grade point average: 95 points
Minimum average grade: 95 points

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não Aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A13.1. Study Cycle:
Marketing

A13.2. Grau:
Licenciado
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A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

Ciências Sociais e Humanas CSH 13 0

Competências Básicas CB 12 0

Contabilidade CONT 11 0

Finanças FIN 5 0

Gestão Industrial GI 12 8

Marketing MKT 54 8

Matemática MAT 15 0

Opção Livre OL 0 8

Organização e Gestão de Empresas OGE 21 12

Tecnologias de Informação TI 9 0

(10 Items)  152 36

A14. Plano de estudos

Mapa II - N/A - 1º Ano/1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/Fall semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área

Científica /

Scientific

Area (1)

Duração

/

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)
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Métodos Quantitativos MAT Semestral 159
T - 19,5; TP -

39; OT - 23,4
6 N/A

Economia I OGE Semestral 159
T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6
6 N/A

Fundamentos de Gestão OGE Semestral 132.5
T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6
5 N/A

Noções Fundamentais de Direito CSH Semestral 106
TP - 39; OT -

11,7
4 N/A

Introdução ao Marketing MKT Semestral 132.5
T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6
5 N/A

Módulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Transversais (MCT1): Comunicação oral e

escrita (em Português e Inglês)

CB Semestral 53 O - 39; OT - 3,9 2 N/A

Módulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Transversais (MCT2): Metodologias de

estudo/Gestão do tempo

CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

Módulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Transversais (MCE1): Espírito de abertura
CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

(8 Items)       

Mapa II - N/A - 1º Ano/2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/Spring semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área

Científica /

Scientific

Area (1)

Duração

/

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Informática TI Semestral 106
PL - 39; OT -

11,7
4 N/A

Economia II OGE Semestral 159
T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6
6 N/A

Fundamentos de Estatística MAT Semestral 106
TP - 39; OT -

15,6
4 N/A
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Comunicação CSH Semestral 132.5 T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6

5 N/A

Comportamento do consumidor MKT Semestral 132.5
T - 19,5; TP -

39; OT - 17,6
5 N/A

Direito Aplicado ao Marketing CSH Semestral 106
TP - 39; OT

-11,7
4 N/A

Módulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Transversais (MCT3): Comunicação oral e

escrita (em Português e Inglês)

CB Semestral 53 O - 39; OT - 3,9 2 N/A

(7 Items)       

Mapa II - N/A - 2º Ano/1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/Fall semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho

/ Working

Hours (3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Estatística Aplicada MAT Semestral 132.5

T - 19,5; TP -

19,5; PL - 19,5;

OT - 17,6

5 N/A

Noções de Contabilidade Geral CONT Semestral 132.5
T - 19,5; TP - 39;

OT - 17,6
5 N/A

Política de Preços e Produto MKT Semestral 132.5 TP - 39; OT - 15,6 5 N/A

Publicidade e Relações Públicas MKT Semestral 132.5
T - 19,5; TP - 39;

OT - 17,6
5 N/A

Gestão da Distribuição MKT Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 N/A

Opção Livre I OL Semestral 106 TP - 39 4 N/A

Módulo de Competências Básicas

Específ icas (MCE2): Inglês Técnico
CB Semestral 26.5 O - 19,5; OT - 2 1 N/A

Módulo de Competências Básicas

Específ icas (MCE3): Espírito de iniciativa

(organização de eventos)
CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

(8 Items)       
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Mapa II - N/A - 2º Ano/2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/Spring semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área

Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Gestão da Produção e Design de Novos

Produtos
GI Semestral 159

T - 19,5; TP - 39;

OT - 17,6
6 N/A

Marketing de Serviços MKT Semestral 132.5
TP - 39; OT -

11,7
5 N/A

Contabilidade de Gestão CONT Semestral 159
T - 19,5; TP - 39;

OT - 17,6
6 N/A

Técnicas de Vendas MKT Semestral 132.5
TP - 39; OT -

11,7
5 N/A

Qualidade e Certif icação GI Semestral 159
T - 19,5; TP - 39;

OT - 17,6
6 N/A

Módulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Específ icas (MCE4): Espírito de

iniciativa (Invenção/Inovação)

CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

Nódulo de Desenvolvimento de Competências

Básicas Específ icas (MCE5): Trabalho em

equipa e cooperação

CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

(7 Items)       

Mapa II - N/A - 3º Ano/1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing
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A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/Fall semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Estudos de Mercado I MKT Semestral 159
TP - 39; PL - 19,5;

OT - 23,4
6 N/A

Análise Financeira FIN Semestral 132.5
TP - 58,5; OT -

23,4
5 N/A

Estratégia e Simulação MKT Semestral 106
TP - 19,5; PL -

19,5; OT - 16
4 N/A

Web Marketing MKT Semestral 132.5
TP -19,5; PL - 39;

OT - 17,6
5 N/A

Marketing Turístico MKT Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 Optativa

Database Marketing MKT Semestral 106 TP- 39; OT - 11,7 4 Optativa

Gestão Logística GI Semestral 106 TP- 39; OT - 11,7 4 Optativa

Opção Livre II OL Semestral 106 TP -39 4 N/A

Módulo de Competências Básicas

Específ icas (MCE6): Desenvolvimento

de carreira

CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

Módulo de Competências Básicas

Específ icas (MCE7): Empreendedorismo
CB Semestral 26.5 S - 19,5 1 N/A

(10 Items)       

Mapa II - N/A - 3º Ano/2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

A14.1. Study Cycle:
Marketing

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/Spring semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Estudos de Marcado II MKT Semestral 132.5
TP - 19,5; TC - 6,5; PL

- 13; OT - 15,6
5 N/A

Gestão de Recursos

Humanos
OGE Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 N/A

Produção Multimédia TI Semestral 132.5
T - 19,5; TP - 39; OT -

23,4
5 N/A

Marketing de Produtos

Agro-Industriais
MKT Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 Optativa 1

Marketing Farmacêutico MKT Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 Optativa 1

Gestão de Projectos GI Semestral 106 TP - 39; OT - 11,7 4 Optativa 1

Projecto e

Empreendedorismo
OGE Semestral 318 TP - 19,5; OT - 58,5 12 Optativa 2

Estágio OGE Semestral 318 TP - 30 12 Optativa 2

(8 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

José Augusto Rosa Bastos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Visar - Mediação de Seguros, Lda - Ana Cabral
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Visar - Mediação de Seguros, Lda - Ana Cabral

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Visar - Medição de Seguros, Lda_Ana Cabral_low.pdf

Mapa III - Município de Viseu - Daniela Leitao

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município de Viseu - Daniela Leitao

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Municipio de Viseu_Daniela Leitao_low.pdf

Mapa III - Globaladamastor - Formação e Consultoria, Lda - Jose Sousa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Globaladamastor - Formação e Consultoria, Lda - Jose Sousa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Globaladamastor - Formação e Consultadoria, Lda_Jose Sousa_low.pdf

Mapa III - Hotel Grão Vasco, S.A. - Magda Gomes

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Hotel Grão Vasco, S.A. - Magda Gomes

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Hotel Grão Vasco, SA_Magda Gomes_low.pdf

Mapa III - Visânimus, Lda - Marta Gomes

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Visânimus, Lda - Marta Gomes

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Visânimus, Lda_Marta Gomes_low.pdf

Mapa III - Fundação Joaquim dos Santos - Patricia Figueiredo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Fundação Joaquim dos Santos - Patricia Figueiredo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Fundação Joaquim dos Santos_Patricia Figueiredo_low.pdf

Mapa III - Vertiriva, Formação e Consultoria, Lda - Vera Pereira

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Vertiriva, Formação e Consultoria, Lda - Vera Pereira

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Vertiriva - formação e Consultadoria, Lda_Vera Pereira_low.pdf

Mapa III - Municipio de Viseu - Joel Magalhaes

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Municipio de Viseu - Joel Magalhaes
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Municipio de Viseu_Joel Magalhaes_low.pdf

Mapa III - Globaladamastor - Formação e Consultoria, Lda - Patricia Figueiredo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Globaladamastor - Formação e Consultoria, Lda - Patricia Figueiredo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Globaladamastor - Formação e Consultadoria, Lda_Patricia Figueiredo_low.pdf

Mapa III - Visânimus, Lda - Sara Melo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Visânimus, Lda - Sara Melo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Visânimus, Lda_Sara Melo_low.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._Mapa de Distribuição de Estudantes_2011_2012.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

Na distribuição de serviço docente, é designado o conjunto de docentes que deverá acompanhar os estágios e
a elaboração do relatório de estágio. Os docentes selecionados (até 1 orientador por cada 4 estagiários)
deverão reunir-se com a instituição/empresa de estágio e o estagiário, para definirem o plano de estágio. O
plano de estágio resultará dos interesses, do aluno em aprender, da empresa em aproveitar os conhecimentos
específicos do aluno e da nossa instituição em aferir a qualidade da sua formação em função das necessidades
do mercado.
O estagiário deverá relatar (plataforma Moodle>Diário Estágio) ao orientador de estágio, o desenvolvimento do
seu trabalho na instituição. O estagiário deverá ir elaborando o relatório de estágio, que versará sobre o
trabalho desenvolvido na empresa e sobre a aplicação dos conhecimentos de marketing para uma intervenção
na empresa/instituição. 
A coordenação dos estágios é feita por um dos orientadores de estágio, normalmente, o Diretor de Curso.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

Indication of the institution's own resources to follow its students during the in-service training periods.

In the distrib. of workload for acad.staff some teachers are assigned to monitor internships and the preparation
of the internship report. Selected teachers (up to 1 supervisor for every 4 trainees) should meet with the
institut./compan. and trainee, to set the training plan. Results from the combination of student's willingness to
learn, the company's interest in taking advantage from students’ knowledge and skills and our institut. interest
to assess the quality of their training, trying to find out if it meets the needs of the market.Trainee should report
to her/his superv., the develop. of his work. The trainee should prepare the intern.report, which will focus on the
activities performed at the company and also about the application of market.knowledge for intervention in the
comp./instit. Intern. coordin. is made by one of the trainee superv., usually the course director.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
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A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de
formação de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study cycles)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

1) O número de docentes no quadro "4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos" é consideravelmente elevado,
dado que existem 10 unidades curriculares de Módulos de Desenvolvimento de Competências Básicas
Transversais e Específicas que são lecionadas em sistema de Seminários e que envolvem vários docentes de
outros ciclos de estudos, cuja única ligação com o ciclo de estudos é através da lecionação desses Seminários.
No novo plano de estudos, a entrar em vigor em 2012/2013 e como resultado da abolição de grande parte
dessas unidades curriculares, o número de docentes reduzir-se-á consideravelmente;
2) Tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais estipulados no RJIES no que se refere à composição do
corpo docente, o IPV criou em 2009, um programa de formação com a atribuição de bolsas de doutoramento a
todos os docentes que se quiseram candidatar cujo plano de doutoramento fosse considerado relevante para
os ciclos de estudos em funcionamento, pelo Conselho Técnico-Científico das respetivas Escolas. Na ESTGV
têm usufruído deste programa 68 docentes, dos quais 4 já concluíram o respetivo doutoramento. No
departamento onde está afeto o ciclo de estudos em avaliação usufruem do mesmo 9 docentes;
3) O somatório das percentagens no quadro “5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos Pais” é
inferior a 100%, pois a escolaridade de alguns Pais não se enquadra em nenhum dos itens;
4) A procura do ciclo de estudos refletida no quadro 5.1.3, refere-se somente ao concurso nacional de acesso.
No entanto, têm procurado e acedido ao ciclo de estudos alunos provenientes de outros regimes/concursos de
acesso, nomeadamente, pelos regimes de reingresso/transferência e mudança de curso e concursos
especiais, i.e., maiores de 23 anos, titulares de cursos superiores e de um diploma de especialização
tecnológica.

A18. Observations:

1) The number of teachers on chart"4.1.2. Teaching Team of the study cycle" is high, given that there are 10
Curricular units named Specific and Transdisciplinary Basic Skills Development Modules that are taught in
seminaries and involve several teachers of other courses, whose only connection with the study cycle is
through teaching on these Seminars.
In the new study plan, in 2012/2013 and as a result of the abolition of many of the mentioned curricular units, the
number of teachers will be reduced considerably;
2) Given the legal requirements stipulated by RJIES regarding the composition of the group of teachers, IPV
created in 2009, a training program with the award of PhD scholarships to all teachers who wanted to apply to it
and whose PhD plan was considered relevant by the Scientific-Technical Council of the respective schools to
the studies cycles. In ESTGV 68 teachers have joined this program, and four of them have already completed
their doctoral programs. In the department where this study cycle is assigned nine teachers benefit from this
program;
3) The sum of the percentages in the "5.1.1.4. Parent Education by Socioeconomic Origin" is less than 100%
because some parents’ education do not fit in any of the items displayed;
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4) The demand of the study cycle reflected in Table 5.1.3, refers only to the "National Competition" access.
However students have searched and accessed the study cycle from other regimes / procurement access,
including the regimes for readmission / transfer and change of study cycle and special contests, ie, "Over 23
years," holders of degrees higher education degrees or a technological specialization degree.

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O objetivo principal do ciclo de estudos é formar alunos para as áreas do marketing e das ciências
empresariais que possam dar resposta às necessidades do tecido empresarial da região em que se localiza a
Escola, não prejudicando, no entanto, a sua disseminação por outras regiões nem por outras organizações.
Objetivos Específicos e competências:
- Formulação de estratégias de marketing: segmentação estratégica, análise estratégica, formulação
estratégica, implementação estratégica, avaliação, controlo, inovação e mudança estratégica;
- Gestão: planear, organizar, liderar, motivar, comunicar e controlar;
- Definição de políticas de produto, preço, distribuição e comunicação;
- Análise do comportamento do consumidor;
- Prospeção e análise de mercado;
- Gestão da força de vendas e dos recursos humanos;
- Condução de processos de negociação;
- Gestão de stocks e optimização dos circuitos de distribuição;
- Gestão da Comunicação, Publicidade e Relações Públicas;
- Uso de software de apoio.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The main objective of the study cycle is to prepare students in the areas of marketing and business sciences, to
meet the needs of the companies and organizations in the region in which the school is located. This does not
mean, however, its dissemination in other regions or other organizations.
Specific Objectives and skills:
- Formulation of marketing strategies: strategic segmentation, strategic analysis, strategic formulation,
strategic implementation, evaluation, control, innovation and strategic change;
- Management: plan, organize, lead, motivate, communicate and control
- Definition of product policies, pricing, distribution and communication;
- Analysis of consumer behavior;
- Prospecting and market analysis.
- Managing the sales force and human resources;
- Conducting negotiation processes.
- Inventory management and optimization of distribution channels;
- Communication Management, Advertising and Public Relations
- Use of support software.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A licenciatura de Marketing enquadra-se na missão e objetivos da ESTGV, dado que se procura desenvolver
global e equilibradamente no aluno, competências intelectuais, culturais, de investigação e de atualização
permanente ao longo da vida, visando uma qualificação profissionalizante de alto nível dos activos da região.

Esta licenciatura funciona numa lógica de valorização dos recursos humanos, assegurando as condições para
que todos os cidadãos, devidamente habilitados, possam ter acesso ao ensino superior integrando uma
perspectiva de formação ao longo da vida e sempre ajustada aos novos desafios.

Sendo a instituição um estabelecimento de formação de profissionais qualificados de nível superior para as
empresas e instituições dos mais diversos sectores e para a colaboração com organizações locais, regionais,
nacionais e internacionais, os objectivos do ciclo de estudos estão coerentes com a missão e objectivos da
instituição, uma vez que está organizado de forma a desenvolver global e equilibradamente as competências
intelectuais, culturais, de investigação e de atualização permanente ao longo da vida. 
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Para que tal aconteça é feita a auscultação das necessidades das organizações no âmbito das áreas do ciclo
de estudos, de maneira a adequar a oferta formativa a estas, numa perspectiva de rentabilização das sinergias
e com vista à correta integração do aluno no mercado de trabalho, num quadro de referência nacional e
internacional.

Os docentes que lecionam no ciclo de estudos, direcionam as suas atividades de lecionação para formar
quadros com as competências que o mercado exige e procuram fazer investigação aplicada que possa ser
aproveitada pelas empresas da região, integrando-se assim na missão de implementação de um modelo de
Inovação e Excelência, nos planos da educação, formação, investigação e intervenção na comunidade.

O ciclo de estudos conta atualmente com diversos acordos bilaterais internacionais, de reconhecimento
académico mútuo (ERASMUS e LEONARDO DA VINCI), os quais permitem promover a mobilidade de
estudantes, docentes e diplomados a nível internacional, preferencialmente com países do espaço europeu.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The degree in Marketing is part of the mission and objectives of ESTGV, since it seeks to provide solid technical,
cultural and humanistic training to its students, seeking to improve personnel professional qualifications in the
region.
This degree is committed with human resources development, ensuring the conditions for all citizens, who fulfill
entry requirements, to have access to higher education by integrating a perspective of a lifelong and life-wide
learning, always meeting new challenges.
Bearing in mind that ESTGV aims to qualify graduate professionals for companies and institutions from various
sectors and to collaborate with local, regional, national and international institutions, the objectives of the study
cycle are coherent with the mission and objectives of the institution, since it is organized to develop
comprehensive intellectual, cultural, research and lifelong learning skills. 
A needs analysis is done before training programs are developed to identify course related companies and
organizations’ training needs in order to tailor course contents to their needs in a way to take advantage of
synergies that can enhance student's integration into the labor market.
Teachers who teach in the study cycle, direct their teaching practice to the market demands and seek to
develop applied research that may be exploited by companies in the region, through excellence in
multidisciplinary research, education, and practice.
Currently, the study cycle has several international bilateral agreements of mutual recognition of academic
qualifications (ERASMUS and LEONARDO DA VINCI), which can promote the mobility of students, teaching
staff and graduates at the international level, preferably with the European countries.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A licenciatura desenvolve uma relação de proximidade entre docentes e alunos. 
Consideramos da maior relevância que todos conheçam os objetivos e competências que os licenciados
devem atingir e dominar no final do mesmo. A divulgação dos objetivos/competências faz-se através de dois
mecanismos: 
- no início de cada semestre é realizada uma sessão de esclarecimentos acerca dos objetivos do curso,
coordenada pelo Diretor de Departamento e pelo Diretor de Curso e onde estão presentes todos os alunos e
docentes, de forma a promover-se um relacionamento de proximidade.
- o Conselho de Departamento deliberou que na 1ª aula de cada unidade curricular devem ser focados os
seguintes elementos: pertinência da unidade curricular, objetivos e competências da unidade, conteúdos
programáticos, metodologia de ensino e informação sobre a metodologia de avaliação.
Além disso, os objetivos/competências/conteúdos são divulgados na plataforma Moodle da ESTGV e no
desdobrável informativo.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The graduation in Marketing develops a close relationship between teachers and students.
We consider of great importance that everyone knows the objectives and competencies that graduates must
have by the end of the study cycle.
Objectives / skills are made available through the following mechanisms:
- At the beginning of each year a welcoming session for new students is held, in order for them to get
acquainted with course objectives, as well as its nature, so that from the very beginning they share the culture
of the course. In addition, the objectives are available on ESTGV website, together with information about
curricular units.
- In the first class of each CU the teacher introduces students to the relevance of CU, the objectives and
competencies, syllabus, teaching methodologies and evaluation and the recommended bibliography.
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2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A estrutura do ciclo de estudos fundamenta-se em:
- Conselho de Departamento de Gestão (CDG) - docentes representantes dos diferentes ciclos de estudos que
o compõem;
- Direção do Departamento de Gestão (DDG): um diretor de departamento e dois subdiretores de departamento 
- Diretor de Curso (DC) é o docente designado pela Direcão de Departamento de Gestão, para coordenação e
organização da licenciatura em Marketing;

A proposta de distribuição de unidades curriculares pelos docentes é da responsabilidade do DDG, mediante
diálogo e aprovação pela área científica do docente/unidade curricular. Cada Área Científica/Departamento
submete a proposta ao Conselho Científico.
Aprovação/revisão/actualização dos programas – são aferidos e cruzados em Conselho de Departamento
antes do
início de cada semestre. Após aferição e cruzamentos das possibilidades de interdisciplinariedade e
transdisciplinariedade, são enviados para aprovação pelas Áreas Científicas e Conselho Técnico-Científico.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

The structure of the study cycle is based on:
- Management Department Council (MDC) - teaching staff from the various study cycles;
- Direction of Management Department (DMD): a head of department and two sub-heads of department;
- Course Director (CD) who is teacher appointed by the Direction of Management Department for coordination
and organization of the graduation in Marketing;

The proposal for distribution of curricular units by the teachers is responsibility of the DMD, through dialogue
and approval by the scientific area of each teacher unit. Each Scientific Area / Department submits the proposal
to the Scientific Board.
Approval / review / update of the programs - are cross-checked and the Council of the Department before the
beginning of each semester. After possibilities of interdisciplinarity and transdisciplinarity, programs are sent
for approval by the Scientific Areas and Scientific-Technical Council.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Existem diversas modalidades através das quais se procura fomentar a participação activa de docentes e
estudantes nos processos de decisão:
- Reuniões de Conselho de Departamento – todas as decisões são debatidas e votadas em Conselho de
Departamento. São normalmente realizadas 1 ou 2 reuniões em cada semestre, de forma a preparar adequada
e atempadamente todas as situações/necessidades.
Todas as decisões relativas à aferição de programas, definição de plano de actividades extracurriculares do
ciclo de estudos, do projecto de ciclo de estudos e das metodologias de ensino e/ou avaliação são alvo de
discussão e aprovação antes de serem adoptadas.
As necessidades de formação dos alunos (aprofundamento de conhecimentos, actividades de enriquecimento
curricular, etc.) são ainda, mediante proposta, alvo de realização de acções que respondam às mesmas.
Finalmente, realizam-se semestralmente os inquéritos de avaliação à unidade curricular pelos alunos e pelos
docentes.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

There are several modalities to promote the active participation of teachers and students in decision-making:
- Management Department Council meetings all decisions are discussed and voted on by the Council of
Department. One or two meetings are usually held each semester, in order to prepare all situations / needs
properly and in time.
All decisions regarding the assessment of programs, plan extracurricular activities of the study cycle, the
proposed study cycle and teaching methodologies and / or evaluation are discussed and approved before being
adopted.
Student's training needs (deepening of knowledge, curriculum enrichment activities, etc..) are still a proposal,
awaiting for specific measures to be taken.
Finally, surveys of the for course evaluation both by students and by teachers take place twice a year.



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

15/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O IPV tem um Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ) responsável pela definição estratégica das
políticas institucionais de avaliação e qualidade (AQ) e pela monitorização e coordenação do Sistema Interno de
Garantia da Qualidade (SIGQ).
Na ESTGV existe uma Comissão para Avaliação da Qualidade de Ensino e Investigação à qual incumbe
desenvolver e coordenar o processo de avaliação e acompanhar o processo de implementação do SIGQ em
articulação com o CAQ.
A ESTGV promove a correta definição dos objetivos de aprendizagem de cada UC do ciclo de estudos e as
formas de avaliação das aprendizagens, aprovando anualmente, no Conselho Técnico-Científico (CTC), os
programas das UC’s, que são disponibilizados pelo docente da UC no início da sua lecionação.
A comunicação docente/aluno em cada UC do ciclo de estudos é facilitada pela utilização do Moodle, aonde o
docente coloca os diversos materiais, bem como os sumários, de forma a que os alunos acompanhem os
conteúdos que vão sendo lecionados

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
IPV has an Assessment and Quality Council (AQC) responsible for defining strategy, institutional assessment
and quality policies and for monitoring and coordinating the Internal Quality Assurance System (IQAS).
In ESTGV there is a committee for assessment and quality in the organizational teaching and research units,
responsible for developing and coordinating the assessment process and monitor the implementation of IQAS
together with the AQC. 
ESTGV promotes the correct definition of learning outcomes in each module of the course and teaching and
assessment methodologies, approving annually at the Scientific-Technical Council (STC), the curricular units
programs, which are provided by the head teacher of each CU at the beginning of the school year. Teacher /
student communication in each CU of the course is facilitated by the Moodle platform, where different
resources as well as summaries are made available, so that students keep up with the contents dealt with in
classes.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

Paulo Miguel Ferreira de Castro Mendes, Presidente da ESTGV, António Ventura Gouveia, Vice-Presidente da
ESTGV em colaboração com a Comissão para AQ da ESTGV.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
Paulo Ferreira de Castro Miguel Mendes, President of ESTGV, António Ventura Gouveia, vice president of
ESTGV in collaboration with the committee for assessment and quality from ESTGV.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Anualmente serão disponibilizados pelo IPV, na plataforma SIGQ, criada para o efeito, inquéritos aos estudantes
e docentes sobre a lecionação de cada unidade curricular. Existe uma base de dados centralizada com o
registo dos diplomados no ciclo de estudos e das entidades empregadoras, sendo-lhes solicitada a colaboração
na avaliação do ciclo de estudos, através da disponibilização de inquéritos. Cabe ao Gabinete de Avaliação e
Qualidade (GAQ) o tratamento dos dados obtidos.
O docente responsável por uma unidade curricular, elabora um dossier com informações consideradas
relevantes, designadamente, o conteúdo programático, as metodologias, o regime de avaliação, a bibliografia,
os enunciados das provas e trabalhos, os resultados da avaliação e uma análise crítica do funcionamento da
unidade curricular.
A ESTGV vai seguir o procedimento de acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos, que pode
ser consultado na página 56 do Manual de Qualidade do IPV.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
Annually, students and teachers will be asked to fill in a questionnaire for each curricular unit available on the
electronic platform for Internal Quality Assurance, created for this purpose by the IPV. There is also a
centralized database with the registration of graduates from the course and of employers, and they are asked to
participate in the evaluation of the course, through surveys. Data analysis is made by the Office of Assessment
and Quality 

The teacher responsible for each curricular unit, prepares a file containing relevant information, in particular, the
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curricular unit goals, syllabus, methodology, assessment criteria, the bibliography, assessment results, the
results and a critical overview of the functioning of UC.

ESTGV will follow the procedures for monitoring and periodic evaluation of the course, which can be found on
page 56 of the Quality Assurance Manual of the IPV.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
http://www.ipv.pt/30.03.2012_manual_qual_ipv.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
A ESTVG vai proceder a uma auto-avaliação anual do ciclo de estudos. No final da leccionação de cada UC são
aplicados inquéritos aos alunos e docentes, fazendo depois os docentes uma análise crítica às respostas dos
alunos. Caso se constate haver oportunidades de melhoria, estas são implementadas pelo docente e
monitorizadas pelo departamento responsável pelo ciclo de estudos. É feita no final do ano lectivo uma análise
dos resultados.
Irá ainda proceder-se a uma revisão periódica do ciclo de estudos e caso se entenda ser necessário, proceder-
se-á a algumas modificações com vista à sua melhoria. A ESTGV e o departamento terão em conta o feedback
proveniente de antigos alunos, empregadores e outros parceiros externos relevantes, para servir de base à
tomada de decisões quanto à manutenção, actualização ou renovação da oferta formativa.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
ESTGV will undertake an annual self-assessment of the course. As soon as a curricular unit is over, surveys
are applied to students and teachers, followed by a critical analysis to students' responses made by the
curricular unit teachers. If opportunities for improvement are found, they are implemented by teachers and
monitored by the department responsible for the course. At the end of the school year an analysis of
assessment results will be carried out.

A periodic review of the study cycle will be undertaken and if necessary, some modifications will be made in
order to improve it. ESTGV and the Management Department will take into account students, employers and
other relevant external partners’ feedback to serve as a basis for decisions regarding the maintenance,
upgrading or renewal of the training offer.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O Sistema de Informação (SI) da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) informou o IPV
através de e-mail de 13-12-2011 que o Conselho de Administração da A3ES decidiu favoravelmente ao pedido
de acreditação preliminar (processo n.º ACEF/1112/19352).

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The Information System (IS) from the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES)
reported the IPV via email 13.12.2011 that the Board of A3ES had decided favorably to the request for
preliminary accreditation (Case ACEF/1112/19352).

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

Tipo de Espaço / Type of space

Área /

Area

(m2)

12 salas com retroprojetor, videoprojetor e computador / 12 rooms w ith retroprojector, overhead projector and computer 927.3

5 Laboratórios de Informática com videoprojetor / 5 computer labs w ith videoprojector 362.9

1 Laboratório de informática para uso pelos alunos em períodos extra sala de aula / 1 computer lab for students activities 109

Biblioteca com uma sala de leitura geral, 2 gabinetes de trabalho em grupo, 1 sala de trabalho em grupo, 1 sala de estudo

individual e hemeroteca / Library w ith a reading room, 2 off ices for groupw ork, 1 room for groupw ork, 1 room for individual 438
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study and a periodicals section

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computadores / Desktop Computers 141

Softw are SABI 67

Softw are SPSS 67

Softw are Microsoft Project 52

Plataforma Moodle / Moodle Platform 1

Videoprojetores / Datashow 1

Fotocopiador/Impressora multifunções / Printer Multifunctions 5

Repositório Científ ico do IPV / Scientif ic Repository of IPV 1

B-on e Recursos Bibliográficos específ icos / B-on Specif ic Bibliographic Resources 1

Proquest Central To Research Around The World 1

Sistema Internet Wireless Eduroam / Edurom Internet Wireless System 1

Secretaria virtual netPA / Virtual Academic Services netPA 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Erasmus: Mobilidade de Estudantes (ME); Mobilidade de Docentes (MD); Mobilidade de pessoal não docente
(MPND)
- Hochschule Regensburg - Regensburg University of Applied Sciences - D REGENSB 02 - Alemanha (ME; MD;
MPND)
- Business Academy Copenhagen North - DK KOBENHA 57 - Bélgica (ME; MD; MPND);
- Universidade de Versailles - Saint‐Quentin‐en‐Yvelines - IUT de Vélizy - F VERSAIL 11 - França (MD);
- Kodolányi János University of Applied Sciences - HU SZFVAR 01 - Hungria - (ME; MD; MPND);
- Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE 01 - Itália - (ME)
- West Pomerian University of Technology, Szczecin - PL SZCZECI 02 - Polónia - (ME; MD)
- Wroclaw University of Economics - PL WROCLAW 03 - Polónia - (ME; MD; MPND)

Leonardo da Vinci PL - Estágios LdV para diplomados (organizações intermediárias que fazem colocação em
diversas outras organizações)
- Ireland - Cork - European Career Evolution - LEO OI
- Poland - Wroclaw - AVIVA - LEO OI
- Spain - Granada - LEO OI

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Student Mobility (Studies):
- Hochschule Regensburg - Regensburg University of Applied Sciences - D REGENSB 02 - Germany (ME; MD;
MPND)
- Business Academy Copenhagen North - DK KOBENHA 57 - Belgium (ME; MD; MPND);
- Universidade de Versailles - Saint‐Quentin‐en‐Yvelines - IUT de Vélizy - F VERSAIL 11 - France (MD);
- Kodolányi János University of Applied Sciences - HU SZFVAR 01 - Hungary - (ME; MD; MPND);
- Università degli Studi di Firenze - I FIRENZE 01 - Italy - (ME)
- West Pomerian University of Technology, Szczecin - PL SZCZECI 02 - Poland - (ME; MD)
- Wroclaw University of Economics - PL WROCLAW 03 - Poland - (ME; MD; MPND)

Leonardo da Vinci PL - Internships for graduates LdV (intermediary organizations that are placed in several
other organizations)
- Ireland - Cork - European Career Evolution - LEO OI
- Poland - Wroclaw - AVIVA - LEO OI
- Spain - Granada - LEO OI
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3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Não aplicável

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Not Applicable

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
- Estabelecimento de protocolos de mobilidade de alunos e/ou docentes, no âmbito do Erasmus
- Divulgação das oportunidades de mobilidade de estudantes e docentes (Erasmus, Estágios Comunitários,
etc.)

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
- Setting up protocols for student's mobility and / or teachers mobility under Erasmus Programme
- Announcement of opportunities for students and teachers mobility (Erasmus, Community Traineeship, etc)

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
1 - Realização de actividades de voluntariado e de colaboração com instituições da região;
2 - Organização de actividades/eventos, participação em pequenas actividades práticas em contexto real de
trabalho;
3 - Realização de acções de formação / palestras / encontros / atividades onde se promova o
contacto/participação entre empresas/entidades públicas e os estudantes, no âmbito das unidades curriculares
de competências genéricas;
4 - Convite a diversos empresários, académicos externos e especialistas para a realização de palestras e
workshops temáticos;
5 - Realização de Projetos em Contexto Organizacional – os alunos finalistas têm a possibilidade de
desenvolver um projecto final em contexto de trabalho, junto de entidades empresariais ou públicas;
6 - Realização de estágios em contexto de trabalho, junto de entidades empresariais ou públicas, mediante
protocolo com essas entidades e de acordo com um cronograma de tarefas ajustadas às necessidades de
cada parceiro.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
- Carrying out voluntary activities and collaboration with regional institutions
- Organizing activities / events, participation in small business practices in a real work environment;
- Conducting training sessions / lectures / meetings / activities where real contact is promoted / involvement
between companies / public entities and students;
- Invitation various businessmen, academics and external experts to conduct lectures and workshops;
- Development of Projects in Organizational Context - in the final year students have the possibility develop a
final draft in the workplace;
- Internships in the workplace, both in private or public entities, by means of protocols with such entities and in
accordance with a schedule of tasks tailored to the needs of each partner.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - José Augusto Rosa Bastos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Margarida Alexandra Lopes Vicente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Alexandra Lopes Vicente

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana Rita da Silva Fialho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Rita da Silva Fialho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ilídio Lopes e Silva
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ilídio Lopes e Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Gonçalves Antunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Gonçalves Antunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Leonor Machado Esteves de Campos e Assunção

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Leonor Machado Esteves de Campos e Assunção

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Isabel Verónica Ferraz de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Verónica Ferraz de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alfredo Manuel Pires Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Pires Simões

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Carlos dos Anjos Baptista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos dos Anjos Baptista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
51,4

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rogério Carlos Almeida da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rogério Carlos Almeida da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25,7

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Cristina Sarabando dos Santos
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Sarabando dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carla Manuela Ribeiro Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Manuela Ribeiro Henriques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sérgio Alberto Rodrigues Gouveia Barroso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Alberto Rodrigues Gouveia Barroso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Isabel Dias Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Dias Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria de Lurdes Correia Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Correia Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Luís Mendes Loureiro Abrantes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Mendes Loureiro Abrantes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Suzanne Fonseca Amaro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Suzanne Fonseca Amaro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Odete Monteiro Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Odete Monteiro Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António José Queirós Soares de Figueiredo
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Queirós Soares de Figueiredo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Paula Leocadio Daniel Campos Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Leocadio Daniel Campos Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
51,4

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Fernandes Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Fernandes Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Mário Silva Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Mário Silva Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carla Maria Alves da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria Alves da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Catarina Marques de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Catarina Marques de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
57,1

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Clarinda Serdeira da Costa Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clarinda Serdeira da Costa Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Manuel Paulo Pereira Alves Calado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Paulo Pereira Alves Calado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carla Alexandra Martins Santos Leal



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

29/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Alexandra Martins Santos Leal

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filomena Alexandra Lopes Cesário

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filomena Alexandra Lopes Cesário

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
57,1

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria José Lisboa Antunes Nogueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Lisboa Antunes Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Madalena de Freitas Malva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena de Freitas Malva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernando Manuel Carneiro Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Carneiro Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Alberto Torres Quental

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Torres Quental

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Samuel Ferreira de Barros
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Samuel Ferreira de Barros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana Maria Pereira Pestana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Maria Pereira Pestana

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
45,7

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de

tempo /

Employment link

Informação/

Information

José Augusto Rosa

Bastos
Licenciado Gestão 100

Ficha

submetida

Margarida Alexandra

Lopes Vicente
Mestre Gestão de Empresas 100

Ficha

submetida

Joana Rita da Silva Fialho Mestre Gestão da Informação nas Organizações 100
Ficha

submetida

Ilídio Lopes e Silva Licenciado Gestão de Empresas 100
Ficha

submetida

Joaquim Gonçalves

Antunes
Doutor Gestão, na Especialidade de Marketing 100 Ficha

submetida
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Maria Leonor Machado

Esteves de Campos e

Assunção

Mestre Ciências Jurídico-Criminais 100 Ficha

submetida

Isabel Verónica Ferraz de

Sousa
Mestre

Literatura Francesa (na área de especialização em

Literatura Francesa, Literatura Comparada e Teoria da

Literatura Comparada)

100
Ficha

submetida

Alfredo Manuel Pires

Simões
Mestre Economia 100

Ficha

submetida

José Carlos dos Anjos

Baptista
Doutor Ciências da Educação 51.4

Ficha

submetida

Cláudia Patrícia de Almeida

Seabra Moreira
Doutor Turismo 100

Ficha

submetida

Rogério Carlos Almeida da

Silva
Licenciado Direito 25.7

Ficha

submetida

Paula Cristina Sarabando

dos Santos
Doutor Gestão - Ciência Aplicada à Decisão 100

Ficha

submetida

Carla Manuela Ribeiro

Henriques
Doutor

Matemática, especialidade de Matemática Aplicada, área

Probabilidades e Estatística
100

Ficha

submetida

Sérgio Alberto Rodrigues

Gouveia Barroso
Licenciado Gestão 100

Ficha

submetida

Maria Isabel Dias

Rodrigues
Licenciado Gestão de Empresas 100

Ficha

submetida

Maria de Lurdes Correia

Martins
Mestre Ciências da Educação 100

Ficha

submetida

José Luís Mendes Loureiro

Abrantes
Doutor Ciências Económicas e Empresariais 100

Ficha

submetida

Suzanne Fonseca Amaro Mestre Gestão 100
Ficha

submetida

Maria Odete Monteiro

Lopes
Mestre Gestão de Empresas 100

Ficha

submetida

António José Queirós

Soares de Figueiredo
Mestre Ciências Empresariais 100

Ficha

submetida

Ana Paula Leocadio Daniel

Campos Nunes
Licenciado

Psicologia - Ramo de Psicologia do Trabalho e das

Organizações
51.4

Ficha

submetida

Luís Fernandes Rodrigues Doutor Finanças 100
Ficha

submetida

António Mário Silva

Rodrigues
Mestre Ciências Empresariais 100

Ficha

submetida

Carla Maria Alves da Silva Doutor Turismo 100
Ficha

submetida

Ana Catarina Marques de

Sousa
Licenciado Design 57.1

Ficha

submetida

Clarinda Serdeira da Costa

Almeida
Mestre Gestão 100

Ficha

submetida

Manuel Paulo Pereira Alves

Calado
Mestre Métodos Científ icos de Gestão 100

Ficha

submetida

Carla Alexandra Martins

Santos Leal
Licenciado Direito 100

Ficha

submetida

Filomena Alexandra Lopes

Cesário
Licenciado Direito 57.1

Ficha

submetida

Maria José Lisboa Antunes

Nogueira
Mestre Linguística/Estudos Ingleses 100

Ficha

submetida

Octávio Nuno Chaves de

Freitas Cardoso
Mestre Mecânica dos Fluidos 100 Ficha

submetida

Daniel Augusto Estácio

Marques Mendes Gaspar
Mestre Engenharia Mecânica - Manutenção 100

Ficha

submetida

Maria Madalena de Freitas

Malva
Doutor Estatística e Investigação Operacional 100

Ficha

submetida

Fernando Manuel Carneiro

Almeida
Licenciado Informática 100

Ficha

submetida

Carlos Alberto Torres
Licenciado Sistemas de Informação 100

Ficha
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Quental submetida

Samuel Ferreira de Barros Mestre Gestão de Empresas 100
Ficha

submetida

Joana Maria Pereira

Pestana
Licenciado Design 45.7

Ficha

submetida

   3388.4  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
31

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

91,5

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
31

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

91,5

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
8

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

23,6

4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
<sem resposta>

4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano

12

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

35,4

4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
16

4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

47,2
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Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

Os procedimentos de avaliação de desempenho dos docentes encontram-se definidos no respetivo
Regulamento na ligação abaixo indicada.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for the teacher performance and measures are carried out according to specific regulation,
available on the link below.

4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.ipv.pt/jur_ad.htm

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
A ESTGV dispõe 2 de Dirigentes, 24 Técnicos Superiores, 4 Coordenadores Técnicos, 14 Assistentes Técnicos
e 10 Assistentes Operacionais, totalizando 54 trabalhadores associados aos diversos departamentos, serviços
técnicos e serviços administrativos.
O ciclo de estudos em análise tem associado ao seu funcionamento 2 recursos humanos não docentes, que
exercem atividade em todas as áreas que permitem a dinamização do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos conta ainda com a colaboração do pessoal técnico e administrativo da ESTGV, incorporando
nomeadamente as áreas Financeira, Académica, de Recursos Humanos, de Manutenção, de Informática, de
Documentação, do Património e Serviços auxiliares de apoio. A totalidade deste grupo de recursos humanos
encontra-se em regime de tempo integral na instituição. A afetação ao ciclo de estudos em causa é efetuada
considerando o equilíbrio entre as exigências específicas de todos os ciclos em funcionamento na instituição.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
ESTGV has two leaders, 24 technicians, 4 technical coordinators, 14 technical assistants and 10 assistant
operators, which totalizes 54 employees associated with the various departments, technical services and
administrative services.
The degree in Marketing has 2 non-teaching staff allocated, who are engaged in all activity areas that allow the
dynamics of the study cycle.
This study cycle also includes the collaboration of technical and administrative staff from ESTGV, particularly in
the areas of Finance, Academic Services, Human Resources, Maintenance, Information Technology,
Documentation, Heritage and ancillary support services. The whole group of human resources is full-time in the
institution. Allocation to the study cycle in question is made considering the balance between the specific
requirements of all cycles in operation at the institution.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
A qualificação académica do pessoal não docente está adequada às áreas específicas de atuação.
Os 2 trabalhadores afetos ao departamento onde o ciclo de estudos se encontra a funcionar têm o grau de
Mestre em Gestão.
Dos 39 trabalhadores do pessoal técnico e administrativo da ESTGV não afeto a nenhum departamento
específico, 10% têm uma qualificação inferior ao 9º ano, 10% têm o 9º ano, 2% têm o Bacharelato, 34% têm o 12º
ano, 2% têm cursos de especialização tecnológica, 34% são licenciados e 8% são Mestres.
De salientar o facto de 92,5% da totalidade dos trabalhadores da ESTGV pertencerem aos quadros da
instituição há mais de 10 anos e do esforço que tem sido efetuado para promover a melhoria das suas
qualificações académicas, nomeadamente através do incentivo à frequência de cursos de formação e à
progressão de estudos superiores.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
Academic qualifications of non-teaching staff are appropriate to their specific areas of expertise. The two
technicians allocated to the Management Department, where the study cycle is associated, hold a Master
degree in Management.
From the 39 workers of ESTGV technical and administrative staff not allocated to any specific department, 10%
have a qualification below the 9th grade, 10% have completed 9th grade, 2% have a Bachelor's degree, 34%
have completed the 12th grade, 2% have technological specialization courses, 34% are graduate and 8% are
masters.
The fact that 92.5% of all workers have Indefinite Term Contracts for over 10 years should be highlighted. It
should also be noted that an effort that has been made to promote the improvement of their academic
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qualifications, especially by encouraging attendance at training courses.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A avaliação do pessoal não docente é realizada de acordo com a Lei n.º 66-B/2007. O diretor de departamento,
na condição de avaliador dos trabalhadores afetos ao departamento onde o ciclo de estudos se encontra a
funcionar, contratualiza, no início do ano, com o técnico superior 3 objetivos e 5 competências. O Conselho
Coordenador de Avaliação fixou determinadas competências para as diferentes carreiras, com o objetivo de
garantir maior justiça e transparência na avaliação. Até finais de Abril a secção autónoma valida os objetivos
fixados. Durante o período de avaliação, o avaliador e os avaliados procedem à monitorização do desempenho,
sendo analisadas as fichas de monitorização pela secção autónoma em mais 2 momentos (final de junho e final
de outubro). No final do período de avaliação é efetuada a autoavaliação e a avaliação final de acordo com o
SIADAP.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
Non-teaching staff assessment is made according to Law no. 66-B/2007. The department director, acting as the
responsible person for the assessment of non-teaching staff allocated to the department where the study cycle
associated, negotiates, at the beginning of the year, three goals and five competencies. The Assessment
Coordinating Council has set certain skills for different careers, in order to ensure greater fairness and
transparency in the evaluation process. By the end of April this autonomous section validates the objectives
set. During the evaluation, both evaluator and the evaluated carry out the monitoring of performance, taking into
account self-assessment and final assessment are made in accordance with SIADAP.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
O processo de planeamento e gestão da formação do pessoal não docente do Instituto Politécnico de Viseu é
assegurado pelo Departamento de Planeamento e Gestão Administrativa e Financeira que elabora, anualmente,
o plano de formação tendo como objetivos: incentivar a atualização profissional, promover a motivação,
melhorar a produtividade, e desenvolver as competências dos colaboradores.

Alguns dos cursos de formação realizados pelo pessoal técnico e administrativo da ESTGV não afeto a nenhum
departamento específico: Atendimento ao público e técnicas de comunicação; O relacionamento interpessoal, o
trabalho em equipa e técnicas de resolução de conflitos; Access; Word; Outlook; Excel básico e avançado,
Acidentes em serviço e Formação avançada em criação e manutenção de páginas web.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
The planning and management process of IPV non-teaching staff training is provided by the Planning and
Administrative and Financial Management Department which annually sets the training plan with the following
objectives: to encourage professional development, promote motivation, improve productivity, and develop
employees’ skills.

Some of the training courses conducted by ESTGV technical and administrative staff not allocated to any
specific department include: organizational structure and communication techniques; interpersonal
relationships, teamwork and conflict resolution techniques; Access, Word, Outlook, Excel, work accidents, and
advanced training in creating and maintaining web pages.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 52

Feminino / Female 48
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5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 10

20-23 anos / 20-23 years 54

24-27 anos / 24-27 years 18

28 e mais anos / 28 years and more 18

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 13

Centro / Centre 82

Lisboa / Lisbon 3

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 2

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 8

Secundário / Secondary 13

Básico 3 / Basic 3 23

Básico 2 / Basic 2 22

Básico 1 / Basic 1 32

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 55

Desempregados / Unemployed 7

Reformados / Retired 9

Outros / Others 29

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
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Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 72

2º ano curricular 57

3º ano curricular 58

 187

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2009/10 2010/11 2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies 48 42 42

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 24 44 19

N.º colocados / No. enrolled students 54 52 39

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 24 26 19

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 95 115 95

Nota média de entrada / Average entrance mark 121 128 125

 366 407 339

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

O diretor de curso realiza no início de cada ano letivo uma sessão para os novos estudantes, cuja finalidade é
explicar todas as questões relacionadas com o plano curricular, com os objetivos do curso, saídas
profissionais, possibilidade de intercâmbios, realização de estágios extracurriculares, participação em eventos,
entre outros. Reúne, também, uma vez por semestre com todos os alunos. O diretor disponibiliza, ainda, um
horário de atendimento compatível com todos os alunos.
Existe o apoio pedagógico/acompanhamento: todos os docentes disponibilizam um horário tutorial, no exterior
dos seus gabinetes e/ou na plataforma Moodle. Na primeira aula de cada UC o docente especifica os objetivos,
as metodologias de ensino e avaliação. O material referente às UC é disponibilizado na reprografia no dossier
da UC e/ou através da plataforma Moodle. Foram, também, implementadas as unidades letivas de base
(Matemática), como uma forma de combate ao insucesso escolar verificado nesta área.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
At the beginning of each school year, the course director arranges a session for new students, whose purpose
is to explain all matters related to curriculum, course objectives, career opportunities, possibility of student
mobility, extracurricular internships, participation in events, among others. She also meets once a semester
with all students. The director also provides an attendance schedule compatible with all students.
Pedagogical support / monitoring: all teachers provide a tutorial time, published outside their offices and / or on
the Moodle platform. In the first class of each curricular unit she / he specifies teaching objectives, teaching and
evaluation methodologies. Resources regarding each curricular unit are available at the copy centre and / or via
Moodle. Some basic instruction classes in Mathematics were also implemented as a way to combat school
failure in this area.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
1 - No ato da matrícula todos os alunos recebem um kit com informações s/ o ciclo de estudos, a escola e a
cidade de Viseu;
2 - Na sessão de acolhimento, realizada pelo Diretor Curso, no início do semestre, estão presentes elementos
do Núcleo de Alunos e/ou da Tuna que partilham as suas experiências sobre a vida académica;
3 - Ao longo do ano, realizam-se algumas conferências / seminários organizados pelos alunos do ciclo de
estudos que proporcionam a integração dos estudantes;
4 - Realização de eventos de caráter social, beneficência e voluntariado, que promovem a integração (“Ao
Sabor dos Trópicos – Equinócio da Amizade” (21/03/2012); Sessão Leigos p/o Desenvolvimento (29/11/2012);
5 - Existência do NAEL - Núcleo de Apoio ao Estudante Lusófono.
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5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
1 - Upon registration all students receive a kit with information about the study cycle, the school and the city of
Viseu;
2 - In the welcoming session held by the course direction at the beginning of the semester, some members of
Tuna are present in order to share their experiences on the academic life;
3 - Throughout the year, take place some conferences / seminars organized by students that provide the
integration of students;
4 - Conducting social events, charity and volunteerism, promoting integration ("Taste of the Tropics - Equinox of
Friendship" (March 21, 2012), "Session of the Laity for Development" (November 29, 2012);
5 - Existence of NAEL - Center for Lusophone Student Support.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O IPV tem um Serviço de Inserção na Vida Ativa (SIVA) que tem como missão promover a empregabilidade e
integração profissional dos estudantes e diplomados do IPV, através do reforço da cooperação e intercâmbios,
com instituições de formação profissional e com os parceiros económicos e sociais, em particular com os
empregadores, visando o desenvolvimento de iniciativas de apoio nas áreas de intervenção do serviço,
designadamente: emprego, estágio, formação de desenvolvimento profissional, voluntariado,
empreendedorismo e integração em atividades de investigação. 
A nível da escola, têm sido assinados protocolos com empresas, com vista a apoiar a inserção dos seus
estudantes e diplomados no mundo do trabalho. 
Ao nível dos departamentos, também é feita a divulgação de ofertas de empregos aos diplomados, realizam-se
workshops sobre empreendedorismo e seminários proferidos por especialistas do meio empresarial.
Os alunos têm a possibilidade de participarem no concurso Poliempreende.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
IPV has a Active Life Insertion Service (ALIS), whose mission is to promote employability and professional
integration of IPV students and graduates, through enhanced exchanges and cooperation with training
institutions and the economic and social partners, to develop initiatives to support intervention in the areas of
services, including: employment, training, professional development training, volunteering, entrepreneurship
and integration of research activities.
Regarding ESTGV, protocols have been signed with companies, to support the inclusion of its students and
graduates in the workplace.
Departments make job offers available to graduates, and carry out workshops and seminars on
entrepreneurship given by experts from the business area.
Students have the opportunity to participate in the contest Poliempreende.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes são alvo de análise profunda por parte do diretor do
curso e por parte da Direção do DG, de forma a identificar os pontos fracos apresentados pelos alunos e
encontrar possíveis estratégias de resolução dos problemas. Exemplo de algumas das situações que foram
discutidas e melhoradas:
- Eliminação de pontuais sobreposições de conteúdos programáticos;
- Atualização de bibliografia (edições mais recentes);
- Adequação de metodologias de ensino / avaliação de acordo com os objetivos, as competências e a natureza
das unidades curriculares;
- Integração de UC's optativas no ciclo de estudos, que permitissem diversificar os conhecimentos dos alunos;
- Dar a possibilidade de realização de estágio curricular em contexto de trabalho;
- Reformulação de programas de algumas UC's de modo a tornar o ensino mais prático e profissionalizante,
especialmente em algumas unidades curriculares instrumentais e técnicas.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The results of student's satisfaction surveys are subject to thorough analysis by the Course Director and by
Management Department Director, in order to identify the weaknesses pointed out by the students and find
possible strategies to solve potential problems. Below, there are some examples of situations that were
discussed and improved:
- Elimination of duplicate contents;
- Update References (latest editions);
- Adequacy of teaching / assessment in accordance with the objectives, skills and nature of curricular units;
- Integration of optional curricular units in the study cycle, allowing students to diversify their knowledge;
- Include the possibility of doing a curricular internship in the workplace;
- Redesign of some curricular units programs in order to turn them more practical and vocational, especially in
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some instrumental and technical curricular units.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O IPV tem um serviço de relações externas com uma coordenadora académica, que tem um ponto de um
contato em cada um dos departamento. A promoção da mobilidade, a cargo do gabinete do IPV, é feita através
de informação disponibilizada na página da internet do IPV, por e-mail e através de cartazes e sessões de
esclarecimento.
Os alunos candidatam-se para instituições com as quais foi previamente estabelecido um acordo, sendo depois
seriados de acordo com os critérios da ESTGV. Depois da candidatura aprovada, o coordenador departamental
avalia o plano de estudos da instituição de acolhimento por forma a selecionar um conjunto de unidades
curriculares que melhor se adaptam ao perfil/curriculum do candidato.Todos os nossos alunos que saem no
âmbito de programas de mobilidade têm conhecimento, antes da sua partida, do reconhecimento académico da
sua atividade de mobilidade.
A escola disponibiliza ainda alguns semestres internacionais, lecionados em inglês que prevêem 30 ECTS.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
IPV has a service of external relations with an academic coordinator at ESTGV, and a responsible teacher in
each department. The promotion of mobility, whose responsibility belongs to the external relations from IPV, is
made, using information available on IPV website, by email and through posters and information sessions.
Students apply to institutions with which an agreement has been previously established, after being selected
according to ESTGV criteria. After the approved application, the departmental coordinator evaluates the
curriculum of the host institution in order to select a set of modules that best fit the profile / resume of the
candidate. All our outbound students in mobility programs are aware, before their departure, of the academic
recognition of their business mobility. The school also offers some international semesters, taught in English
that are credited 30 ECTS.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O objectivo central do ciclo de estudos é formar gestores e técnicos em áreas das ciências empresariais,
comercial e marketing, que, em primeiro lugar, possam dar resposta às necessidades do tecido empresarial da
região em que se localiza a Escola, não prejudicando, no entanto, a sua disseminação por outras regiões nem
por outras organizações.
Medição: empregabilidade e grau de satisfação dos empregadores e do mercado de trabalho. 
Grau de cumprimento: avaliação mínima de satisfaz nos estágios curriculares (nota atribuída pelos
orientadores da empresa), empregabilidade dos alunos pelo menos igual à média de empregabilidade nacional
de alunos de ciclo de estudos idêntico. 
O ciclo de estudos está estruturado à volta de um Corpo Central de Competências e Conhecimentos (Core
Knowlege), de carácter específico, ancorado num conjunto de unidades curriculares da área científica
predominante do curso, Marketing (onde se incluem as unidades curriculares de Introdução ao Marketing,
Comportamento do Consumidor, Política de Preços e Produto, Publicidade e Relações Públicas, Gestão da
Distribuição, Marketing de Serviços, Técnicas de Vendas, Estratégia e Simulação, Estudos de Mercado I e II,
Web Marketing, Marketing Farmacêutico, Marketing dos Produtos Agro-Industriais, Marketing Turístico,
Database Marketing), as quais, por sua vez, são suportadas por unidades das áreas de Organização e Gestão
Empresarial (Economia I e II, Fundamentos de Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Projecto e
Empreendedorismo), Gestão Industrial (Gestão da Produção e Design de Novos Produtos, Qualidade e
Certificação, Gestão de Logística, Gestão de Projectos), Contabilidade (Noções de Contabilidade Geral,
Contabilidade de Gestão) e Finanças (Análise Financeira).
Este corpo central de conhecimentos apoia-se, por sua vez, num conjunto de unidades de ciências de base,
umas de carácter instrumental, como as das áreas de Matemática (Métodos Quantitativos, Fundamentos de
Estatística e Estatística Aplicada) e das Tecnologias de Informação (Informática e Produção Multimédia), outras
de contextualização, como as das áreas das Ciências Sociais (Comunicação, Noções Fundamentais de Direito,
Direito Aplicado ao Marketing).
Competências Específicas:Conhecimento e capacidade de compreensão; Aplicação de conhecimentos e
compreensão; Capacidade de resolução de problemas; Tratamento de informação, Comunicação;
Competências de auto-aprendizagem.
Competências Genéricas:Instrumentais; Interpessoais e Sistémicas.
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6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of
its degree of fulfillment. 

The main objective of the study cycle is to prepare students in the areas of marketing and business sciences,
able to meet the needs of the companies and organizations in the region in which the school is located. This
does not mean, however, its dissemination in other regions or other organizations.
Measurement: employability, employers and labour market satisfaction.
Marker of compliance: minimum assessment mark of "Average" in curricular internships (mark given by the
company supervisors). Besides, students employability meets national average at least equal to the national
average employability from the same study cicles.
The study cycle is structured around a scientific (Core knowlege), anchored in a set of units in the main area for
the course, marketing (which includes the units of Introduction to Marketing , Consumer Behavior, Pricing Policy
and Product, Advertising and Public Relations, Distribution Management, Services Marketing, Sales
Techniques, Strategy and Simulation Market Studies I and II, Web Marketing, Pharmaceutical Marketing,
Marketing of Industrial Agro-Products, Tourist Marketing, Database Marketing), which, in turn, are supported by
units of the areas of Organization and Business Management (Economics I and II, Fundamentals of
Management, Human Resource Management, Design and Entrepreneurship), Industrial Management (
Production Management and New Product Design, Quality and Certification, Logistics Management, Project
Management), Accounting (Concepts of General Accounting, Management Accounting) and Finance (Financial
Analysis).
This core knowledge is based, on the one hand, in a number of units of basic sciences, some of instrumental
nature, such as the areas of mathematics (Quantitative Methods, Fundamentals of Statistics and Applied
Statistics) and Information Technology ( Computers and Media Production), on the other hand, the areas of
Social Sciences (Communication, Fundamental Notions of Law, Applied to Marketing).
Specific Skills: Knowledge comprehension skills; Application of knowledge, problem-solving skills, information
processing, communication, autonomous learning skills.
Generic Skills: Instrumental, Interpersonal and systemic.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado valoriza especialmente a formação que visa o exercício de
uma actividade de carácter profissional, assegurando aos estudantes uma componente de aplicação dos
conhecimentos e saberes adquiridos às actividades concretas do respectivo perfil profissional.
Como se sabe, uma questão central no Processo de Bolonha é a mudança do paradigma de ensino de um
modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de
competências, onde se incluem quer as de natureza genérica - instrumentais, interpessoais e sistémicas -,
quer as de natureza específica associadas à área de formação (plasmadas no art. 5º do Decreto-Lei nº 74/2006,
de 24 de Março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 107/2008, de 25 de Junho), e
que correspondem, no essencial, aos chamados Descritores de Dublin para a licenciatura), e onde a
componente experimental e de projecto desempenham um papel importante.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The study cycle leading to a Degree gives special prominence to training which enhances a vocational
character, providing students possibilities to knowledge applications in practice and understand concrete
marketing activities.
Moreover, a central issue of the Bologna Process is the change from an education system based on
transmission of knowledge to a system based on skills, which include both the generic skills - instrumental,
interpersonal and systemic - or those of a specific nature related to the training area (art. 5 Decree-Law No.
74/2006, dated 24 March, amended by Decree-Law 107/88, dated 25 June), which correspond, in essence, to the
so-called Descriptors of Dublin for the Degree), and where the experimental and project components have an
important role.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Não existe uma periodicidade definida. No entanto, um processo de revisão da estrutura curricular pode ser
iniciado poucos anos após a sua implementação. Durante este período, os objetivos, conteúdos e metodologias
devem ser verificados para garantir que satisfazemos requisitos científicos como os de mercado.

No caso da decisão de alteração da estrutura curricular deverão ser feitas pesquisas de benchmarking e
análise mais profundas às unidades curriculares existentes. Poderão ou não existir motivos para retirar, alterar
ou incluir novas unidades curriculares. 

As alterações que não implicam uma revisão da estrutura curricular do ciclo de estudos devem ser feitas ano a
ano sempre que pertinentes.
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6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
There is not a defined periodicity. However, a review process of the curricular structure can be set up few years
after its implementation. During this period, objectives, contents and methodologies should be checked to
ensure that they satisfy both scientific and market requirements.

In the case of a decision to change the curricular structure benchmarking research should be made, together
with deeper analysis to existing curricular units. There may or may not be a reason to remove, alter or add new
units.

Changes that not involve a review of the curricular structure of the study cycle should be done every year
where relevant.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Desenvolvem-se algumas metodologias que contribuem para promover o espírito científico e a pesquisa /
investigação dos estudantes:
- São dinamizadas em algumas UC's sessões na biblioteca sobre catálogos on-line e apresentação de
bibliografias;
- Algumas UC disponibilizam ferramentas sobre a preparação e elaboração de trabalhos académicos e
científicos;
- Realização de trabalhos de grupo, em elevado número de UC, que permitem a recolha de informação
bibliográfica e a capacidade de análise;
- Alguns dos trabalhos desenvolvidos são realizados no âmbito de diferentes UC, promovendo-se a
transdisciplinaridade e transversalidade das abordagens desenvolvidas (Projeto e Estágio);
- Distribuição de estudos de caso em algumas UC que são trabalhados de acordo com cada capítulo do
programa; 
- A UC de Projeto e a sua interligação com as outras UC contribuem para a consolidação das principais
competências e permitem uma visão transversal dos 3 anos do curso.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Some methodologies are developed in order to promote student's scientific and research skills:
- In some curricular units, sessions are held in the library, about online catalogs and bibliography styles;
- Some curricular units provide for the preparation and development of academic and scientific assignments;
- Group work is carries out, in a large number of modules, allowing the collection of bibliographic information and
the development of analytical skills;
- Some of the group work undertaken is held under different curricular units, promoting transdisciplinarity, and
transversality of approaches developed (Project and Internship);
- Distribution of case studies on some curricular units that are worked in accordance with each chapter of the
program;
- The unit project and its links with other curricular units, contribute to the consolidation of core competencies
and allow a cross-sectional view of the three years of the study cycle.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Economia I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Alexandra Lopes Vicente T - 13,0; TP - 26,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado T - 26; TP - 52,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Paulo Pereira Alves Calado T - 26; TP - 52,0
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Caracterizar o contexto científico da Economia que, enquanto ciência da escassez e das escolhas, procura

respostas à questão crucial de como afetar recursos limitados a fins alternativos.
- Compreender a importância da aplicação dos princípios da análise custo/benefício em processos de escolha.

- Ilustrar a forma como a análise básica da Oferta e da Procura é uma ferramenta analítica importante para
explicar os preços e as quantidades dos bens transacionados no mercado.

- Mostrar como a teoria da escolha individual racional pode ser usada para derivar as curvas da procura
individual e de mercado.

- Compreender o processo produtivo como o resultado da forma como os fatores produtivos são combinados
para obter bens e serviços.
- Explicar o comportamento da empresa em concorrência perfeita e da empresa monopolista.

- Caracterizar estruturas de mercado intermédias: Concorrência Monopolista e Oligopólio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- Characterize the context of economics that, as a science of scarcity and choices, seeks answers to the crucial
question of how limited resources affect the alternative purposes.
- Understand the importance of the principles of cost / benefit analysis of choice processes.

- To illustrate how the basic analysis of Supply and Demand is an important analytical tool to explain prices and
quantities of goods traded in the market.

- Show how individual rational choice theory can be used to derive individual and market demand curves.
- Understand the production process as the result of how the production factors are combined to obtain goods

and services.
- Explain the behaviour of the firm in perfect competition and monopoly.

- To characterize intermediate market structures: Monopolistic Competition and Oligopoly.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução à Ciência Económica.

2- Elementos fundamentais de análise da Procura e da Oferta
3- O comportamento do consumidor.

4- Teoria da Empresa: Produção e Custos.
5- Poder de Mercado e Concorrência.

6.2.1.5. Syllabus:

1 - Introduction to Economic Science.
2 - Key elements of Demand and Supply analysis.

3 - The consumer behaviour.
4 - Theory of the Firm: Production and Costs.

5 - Market Power and Competition.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático é concebido de forma a refletir os objetivos definidos. Inicialmente são transmitidos

os conceitos que permitem situar a economia enquanto ciência social, identificando claramente o seu objeto e
metodologia de análise. De seguida são explorados os problemas fundamentais das sociedades e as formas

como os diferentes sistemas procuram resolvê-los. Numa fase posterior, são desenvolvidas as competências
que permitem compreender a lógica do comportamento das unidades económicas elementares, consumo e

produção, e a sua interação no processo de formação dos preços e organização dos mercados.
Os textos de apoio e os cadernos práticos permitem concretizar todos os pontos do programa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The curriculum is designed to reflect the goals set. Initially the concepts that are transmitted are used to present
the economy as a social science, clearly identifying its object and analysis methodology. They are then

exploited the fundamental problems of society and the ways in which different systems seek to resolve them. In
a later stage are developed skills that allow to understand the logic of economic behaviour of elementary units,

consumption and production, and their interaction in the process of price formation and organization of markets.
The texts of support and the exercises materialize all points of the program.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ao longo do semestre são apresentadas algumas questões e temas para discussão pelos alunos, com
acompanhamento dos docentes, procurando seguir uma abordagem naturalista, recorrendo a exemplos

concretos de escolha em condições de escassez, um pouco à semelhança da metodologia de trabalho proposta
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por autores como Robert Frank e Ben Bernanke.

A avaliação da aprendizagem é feita de acordo com as regras seguintes:
1 - Avaliação contínua

A avaliação da unidade curricular é composta por uma prova escrita (Frequência final), com um peso de 100%. 
2 - Avaliação em exame final

Os alunos que obtenham aprovação na Avaliação contínua ficam, em princípio (e se o desejarem), dispensados
da prova de exame final.
Nos casos em que o aluno tenha sido dispensado de exame final (pela classificação da Avaliação contínua) e a

ele compareça, a classificação final da disciplina é, em todos os casos, a classificação obtida na prova de
exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During the semester are presented some questions and topics for discussion by the students, with the
accompanying of the teachers, trying to follow a naturalistic approach, using concrete examples of choice in

conditions of scarcity, a bit like the methodology proposed by authors such as Robert Frank and Ben Bernanke.
Assessment of learning is performed according to the following rules:

1 - Continuous evaluation
The evaluation of the curricular unit consists in a written test (final frequency), with a weight of 100%).

2 - Evaluation in final exam
Students approved in the Continuous evaluation are normally (and if they wish), exempt from the evaluation in

final exam.
Students who are not approved in Continuous evaluation are admitted to final exam.

In cases where the student has been excused from the final exam (by the classification of Continuous
evaluation) and he submits to the final exam, the final classification is, in all cases, the classification obtained in
the final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nas aulas teóricas faz-se a exposição das matérias constantes do conteúdo programático. Nas aulas teórico-
práticas, concretizam-se e consolidam-se os ensinamentos transmitidos nas aulas teóricas, procurando-se

que os alunos participem de forma efetiva e empenhada na colocação de questões pertinentes relativas às
matérias teóricas abordadas.
Alguns exercícios práticos são resolvidos em grupo, promovendo desta forma o debate e o desenvolvimento do

espírito crítico dos alunos. Adicionalmente, os alunos são incentivados a resolver questões e exercícios fora
das aulas, pretendendo-se, desta forma, motivar o aluno para o acompanhamento regular das matérias e

despertar o seu interesse para o estudo da economia. 
O acesso a todos os elementos da unidade curricular é feito a partir da plataforma moodle, onde se

disponibilizam informações/material como objetivos, programa proposto, metodologia de avaliação, bibliografia,
diapositivos, sumários, textos de apoio, cadernos práticos, provas de avaliação de anos letivos anteriores, etc.. 

Durante o período de avaliações são lecionadas aulas destinadas ao esclarecimento de dúvidas e à correção
de provas de avaliação anteriores.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretical classes is done the exposure of the subjects listed in the syllabus. In the theoretical and
practical classes are consolidated the contents transmitted in theoretical classes, stimulating students to

participate effectively and committed to the placement of relevant issues relating to the matters addressed
theoretical.

Some exercises are solved in groups, promoting discussion and the development of the critical thinking of
students. Additionally, students are encouraged to resolve questions and exercises outside the classes,
intending thereby to motivate the student to the regular monitoring of materials and pique their interest for the

study of economics.
The access to all elements of the curricular unit is done from the Moodle platform, that display materials like

objectives, proposed program, the evaluation methodology, bibliography, slides, summaries, supporting texts,
practical exercises, previous final exams, etc..

During the evaluation period are taught classes designed to clarify doubts and to correct previous assessment
tests.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Obrigatória:
- Frank, R. H. (2006), Microeconomia e Comportamento, (6ª ed.), McGraw Hill.

- Samuelson, P. A. & W. D. Nordhaus (2005), Microeconomia, (18ª ed.), McGraw Hill.
- Coletânea de exercícios e outros textos de apoio, utilizada nas aulas teórico-práticas, organizada e atualizada
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pelos docentes da unidade curricular.

Facultativa:
- Frank, R. H. & B. S. Bernanke (2003), Princípios de Economia, McGraw Hill.

- Barbot, C. et al. (1997), Microeconomia, (2ª ed.), Schaum’s Outlines, McGraw Hill.
- Neves, J. L. C. (2003), Introdução à Economia, Editorial Verbo.

- Neves, J. L. C. & I. Ucha (1998), Introdução à Economia – Sínteses, Exercícios e Soluções,
Editorial Verbo.

Mapa IX - Módulo Desenvolvimento Competências Básicas Transversais (MCT2) Metodologias Estudo/Gestão do
tempo

6.2.1.1. Unidade curricular:

Módulo Desenvolvimento Competências Básicas Transversais (MCT2) Metodologias Estudo/Gestão do tempo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Alexandra Lopes Vicente S - 9,75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Dias Rodrigues S - 9,75

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria Isabel Dias Rodrigues S - 9,75

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Promover a aquisição de metodologias de estudo eficientes.

- Promover a aquisição de competências de gestão do tempo em tarefas múltiplas.
- Desenvolver os fatores motivacionais associados ao investimento no estudo.

- Promover o desenvolvimento pessoal dos alunos
- Facilitar a transição do ensino secundário para o ensino superior.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- To promote the acquisition of effective study methodologies.
- To promote the skills of time management in multiple tasks.

- To develop the motivational factors associated to investing in the study.
- To promote the personal development of students.

- Facilitate the transition from secondary education to higher education.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO

1. Condições à eficácia do estudo
1.1. A gestão do tempo de estudo

1.2. Organização do estudo
1.3. Distratores

1.4. O local de estudo
2. Tarefas à eficácia do estudo

2.1. Fontes de informação
2.2. Tarefas organizacionais

2.3. Estratégias de compreensão e memorização
2.4. Leitura e elaboração de apontamentos
2.5. Redação de relatórios

2.6. Elaboração e apresentação de trabalhos
3. Preparação para as provas de avaliação

4. Regras e práticas para um bom desempenho escolar
5. Autoanálise dos métodos de estudo: debate com os alunos.

GESTÃO DE TEMPO
1. Diferenças inter-individuais

2.Funções da utilização do tempo
2.1.Função biológica
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2.2.Função social
2.3.Função profissional

2.4.Função psicológica
3. Distribuição do tempo

4. O importante e o urgente
5. Barreiras à Gestão do Tempo

5.1. Barreiras psicológicas
5.2. Barreiras de ação
6. Técnicas e estratégias de Gestão de tempo

7. Autoanálise da Gestão de Tempo e debate com os alunos

6.2.1.5. Syllabus:

METHODS AND TECHNIQUES OF STUDY
1. Terms of study to the effectiveness
1.1. The management of the study period

1.2. Organization of study
1.3. Distractors

1.4. The place of study
2. Tasks to the effectiveness of study

2.1. Sources of information
2.2. organizational tasks

2.3. Strategies for comprehension and retention
2.4. Reading and preparation of notes

2.5. Writing reports
2.6. Preparation and submission of papers

3. Preparation for evaluation exams
4. Rules and practices for good academic performance
5. Self-analysis of study methods: discussion with the students.

TIME MANAGEMENT
1. Inter-individual differences

2. Functions of the use of time
2.1. biological function

2.2. social role
2.3. professional function

2.4. psychological function
3. Time distribution

4. The important and urgent
5. Barriers to Time Management
5.1. psychological barriers

5.2. Barriers to action
6. Techniques and strategies for time management

7. Time Management self-assessment and discussion with the students

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático é concebido de forma a refletir os objetivos definidos.

No novo paradigma de formação preconizado pela Declaração de Bolonha, baseado no desenvolvimento de
competências, assume grande importância a preocupação da formação do indivíduo na sua globalidade. Nesse

quadro, confere-se grande relevância ao desenvolvimento de um conjunto de competências de natureza
genérica - instrumentais, interpessoais e sistémicas -, não eminentemente técnicas, em domínios diversos e a

iniciativas de formação complementar, obtenível num leque mais alargado de soluções que aquelas que um
plano de estudos tradicionalmente comporta. 

Dentro deste paradigma, esta unidade curricular pretende desenvolver as capacidades de gestão do tempo e
organização do aluno, para o planeamento das suas atividades de estudo. Os exercícios propostos ao longo das

sessões permitem concretizar todos os pontos do programa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The new paradigm of training recommended by the Bologna Declaration, is based on skills development, that

are extremely important the formation of the individual as a whole. It gives great importance to the development
of a skill set of a generic nature - instrumental, interpersonal and systemic, that goes beyond the traditionally

curriculum.
Within this paradigm, this curricular unit aims to develop the skills of time management and organization of the

student to plan their study activities. The proposed exercises during the sessions materialize all points of the
program.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de Ensino baseou-se na exposição e discussão dos conteúdos lecionados.
A avaliação da aprendizagem na unidade curricular de MCT2 é de carácter qualitativo (Aprovado ou Não

aprovado) de acordo com as regras seguintes:
1 - Avaliação contínua
A avaliação da aprendizagem durante o período letivo implica a presença efetiva em 2/3 (dois terços) das

sessões. O aluno é considerado aprovado quando cumpre a exigência do número mínimo de presenças.
2 - Avaliação em exame final 

Os alunos que não obtenham aprovação na avaliação durante o período letivo, por não terem cumprido o
requisito mínimo de presenças e por razões justificáveis à luz do Regulamento Pedagógico da ESTV (capítulo 7,

Faltas a aulas e provas de avaliação), são admitidos à prova de exame final. Nesta situação, a aprovação do
aluno implica a obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 (dez) valores na prova escrita de

exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of teaching was based on the presentation and discussion of the contents taught in the unit.

The assessment of learning in this curricular unit is qualitative in nature (Approved or not approved), according
to the following rules:

1 - Continuous evaluation
The evaluation of learning during the semester imply the effective presence in 2/3 (two thirds) of the classes.

The student is considered approved when fulfils the requirement of the minimum number of classes.
2 - Evaluation in final exam

Students who are not approved in the continuous evaluation for not complying with the minimum attendance
requirement and for justifiable reasons under Pedagogical regulation of ESTGV (Chapter 7, Missing classes and
evaluation tests), are admitted to the final exam. In this situation, the approval requires to obtain a final mark of

not less than ten (10) in the written final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nos seminários é feita a exposição das matérias constantes do conteúdo programático e concretizam-se e
consolidam-se os ensinamentos transmitidos, procurando-se que os alunos participem de forma efetiva e

empenhada na colocação de questões pertinentes relativas aos temas abordados.
Alguns exercícios são resolvidos em grupo, promovendo desta forma o debate e o desenvolvimento do espírito

crítico dos alunos. Adicionalmente, os estudantes são incentivados a resolver questões fora das aulas,
pretendendo-se, desta forma, motivar o aluno para o acompanhamento das matérias e despertar o seu

interesse para o estudo. 
O acesso a todos os elementos da unidade curricular é feito a partir da plataforma moodle, onde se

disponibilizam informações/material como objetivos, programa proposto, metodologia de avaliação, bibliografia,
diapositivos, sumários, exercícios práticos, etc..

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The seminars facilitate the exposition of all subjects listed in the syllabus and materialize and consolidate the
transmitted knowledge, seeking for students who participate effectively and committed, placing relevant issues

concerning the topics addressed.
Some exercises are solved in groups, thus enabling discussion and the development of critical thinking.

Additionally, students are encouraged to resolve issues outside of class, intending thereby to motivate the
student to accompany the matters and arouse their interest in the study.

Access to all elements of the course is done from the Moodle platform, that provide information or material like
objectives, proposed program, evaluation methodology, bibliography, slides, summaries, exercises, etc.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• ADAIR, J. e REED, P., Liderança para o Sucesso. Editora Presença, 2006
• BIRD, Polly, Gestão do Tempo, Actual Editora, 2004

• CARRETEIRO, Rui M., Organização do Trabalho e Gestão do Tempo, Publicações RCG, 2005
• CEITIL, Mário., Gestão e Desenvolvimento de Competências, Edições Sílabo, Lisboa, 2006.
• DIAS, Maria Margarida; NUNES, Maria Manuel, Manual de Métodos de Estudo, Ed. Universitárias Lusófonas, 1ª

edição, Lisboa, 1998
• DIAS, Maria Margarida; CARRIÇO, Elizabete L., TERRINCA; Inácio H.; NUNES, Maria Manuel, Manual de

Métodos de Estudo – “2ª fase” – Estudar para Aprender: Orientações Práticas, Ed. Universitárias Lusófonas, 1ª
edição, Lisboa, 1998

• KONSTANT, Tina, Ler Depressa, Actual Editora, 2007
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• LIEURY, Alain; FENOUILLET, Fabien, Motivação e Sucesso Escolar, Editorial Presença, 1ª edição, 1997 

• NEILL, Michael, Chega Onde Quiseres, Editora Livros d´Hoje, 2008
• TORRES, Adelino, O Método no Estudo, Ed. Escher, 3ª edição, Lisboa, 1990

Mapa IX - Gestão da Distribuição

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão da Distribuição

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Maria Odete Monteiro Lopes TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Odete Monteiro Lopes TP - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender função económica e empresarial da distribuição comercial numa organização.

- Entender os diferentes canais de distribuição. 
- Caracterizar as possíveis formas de integração do comércio.
- Compreender o impacto da localização do ponto de venda.

- Analisar as relações de poder e de conflito num canal de distribuição.
- Planear, executar e controlar a política de distribuição de urna organização.

- Identificar os diferentes tipos de redes de distribuição.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understanding economic and business function of the business distribution in an organization.

- Understanding the different distribution channels.
- To characterize the possible forms of trade integration.

- Understanding the impact of the location of sale point.
- Analyse the relationships of power and conflict in a distribution channel.

- Plan, execute and control the distribution policy of an organization.
- Identify the different types of distribution networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O Sistema de Distribuição Comercial e a Procura de Serviços Comerciais: evolução dos mercados e
evolução da distribuição

2. Descrição e análise dos Canais de Distribuição
3. Logística e Distribuição

4. Direcção estratégica do canal de distribuição
5. Retail Marketing: política de Marketing dos Distribuidores

6. Merchandising
7. Localização de Instalações

8. Distribuição física e Gestão do Transporte

6.2.1.5. Syllabus:
1. Distribution System and Commercial Search Services: market developments and distribution evolution

2. Description and Analysis of Distribution Channels
3. Logistics and Distribution

4. Distribution channel strategy
5. Retail Marketing
6. Merchandising.

7. Facilities Location
8. Physical Distribution and Transport Management

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as
temáticas da distribuição na perspectiva comercial e logística.

Todos os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos elucidativos e são
também desenvolvidos exercícios de aplicação e com estudo de casos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The methodology followed in the teaching contact hours was based on exposure and promotion of contents,
through the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling

the student’s development throughout their learning process. 
In tutorials hours, outside classes, the teachers gave support to students during the execution of the team work
assignment.

The evaluation methodology consisted of a written test and an assignment, both weighting 50% in the student’s
final mark.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assentou na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão
colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas
tutorais, as docentes fizeram o acompanhamento dos alunos em gabinete.

A metodologia de avaliação foi constituída por uma prova escrita de exame e um trabalho de grupo, ambos com
a ponderação de 50% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology followed in the teaching contact hours was based on exposure and promotion of contents,
through the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling

the student’s development throughout their learning process. 
In tutorials hours, outside classes, the teachers gave support to students during the execution of the team work

assignment.
The evaluation methodology consisted of a written test and an assignment, both weighting 50% in the student’s

final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento, quer dos
fundamentos teóricos, quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, O acompanhamento dos

conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado, pela análise de estudos de
caso nas aulas teórico-práticas, e por outro, pela realização de um trabalho prático cujos objectivos específicos

são: compreensão e domínio dos conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise
das questões relacionadas com a organização, gestão e avaliação dos canais de distribuição e desenvolver a

análise crítica e incentivar a utilização de diferentes fontes de informação, privilegiando a obtenção de
informação primária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or
practical applications of the course contents. 

The student’s learning process, followed throughout the semester, is encouraged through the analysis of case
studies in theoretical and practical classes, and also by carrying out a team work assignment whose specific

goals are: understanding and mastery of theoretical knowledge and practical application; encourage the study
and analysis of issues related to organization, management and evaluation of distribution channels, develop a
critical analysis and encourage the use of different sources of information, focusing on obtaining primary

information.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Peris, S. et al.. Distribucíon Comercial. 5ª Edição, ESIC Editorial, Madrid
Pires et al., (2001). Comércio e Distribuição em Portugal. INOFOR. Colecção Estudos Sectoriais, 15. Biblioteca

Nacional, Lisboa
Diez de Castro, E., (1997). Distribución Comercial. 2ª Edição, Madrid
Coughlan, A., Anderson, E., Stern, L., El-Ansary A., (2006). Marketing Channels. 7ª Edição. Prentice Hall

Ancín, J., (1996). La Distribución Comercial: Opciones Estratégicas. ESIC Editorial, Madrid
Salgueiro, T., (1996). Do Comércio à Distribuição: Roteiro de uma Mudança. Celta Editora
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Fernie, J., Fernie, S., Moore, C., (2004). Principles of Retailing. Elsevier, Butterworth – Heinemann.
Lendrevie, J. et al., (2004); Mercator XXI: Teoria e prática do marketing. 10ª Edição. Publicações Dom Quixote

Moura, Benjamim (2006); Logística – Conceitos e Tendências, Editora Centro Atlântico
Carvalho, J.M. Crespo (2002); Logística; 3ª Edição, Edições Sílabo

Mapa IX - Gestão de Logística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Logística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Odete Monteiro Lopes TP - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Enquadrar a função logística na organização e inter-relacionar os diferentes níveis de decisão.

Promover a ligação entre o marketing e a logística, colocando os alunos em contacto com o raciocínio de fluxos
e processos
Transmitir conhecimentos de gestão da cadeia de logística, de procurement, de ciclo de encomenda, com

particular ênfase para os transportes e a armazenagem.
Identificar os diferentes tipos de redes de distribuição.

Implementar um sistema de codificação e armazenagem.
Aplicar os conceitos associados à filosofia operacional Just-in-time.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enquadrar a função logística na organização e inter-relacionar os diferentes níveis de decisão.
Promover a ligação entre o marketing e a logística, colocando os alunos em contacto com o raciocínio de fluxos

e processos
Transmitir conhecimentos de gestão da cadeia de logística, de procurement, de ciclo de encomenda, com

particular ênfase para os transportes e a armazenagem.
Identificar os diferentes tipos de redes de distribuição.

Implementar um sistema de codificação e armazenagem.
Aplicar os conceitos associados à filosofia operacional Just-in-time.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Sistema logístico
2. Funções, documentos e dados técnicos

3. Logística da Produção
4. Localização de instalações, distribuição e sistemas de armazenagem

5. Just in Time ( JIT)
6. Gestão da Cadeia de fornecimento

6.2.1.5. Syllabus:

1. Logistics System
2. Logistics documents and technical data

3. Logistics and Production
4. Facility location, distribution and storage systems

5. Just in Time (JIT)
6. Supply Chain management

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das
competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as
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temáticas da logística nas perspectivas estratégica e operacional.
Todos os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos elucidativos e são

também desenvolvidos exercícios de aplicação e com estudo de casos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by the students. In this

course the logistics issues are addressed in two perspectives: strategical and operacional.
All subjects included in the syllabus are illustrated with clear examples, practical exercises and case studies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assentou na exposição de conteúdos e dinamização
dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas
tutorais, a docente fez o acompanhamento dos alunos em gabinete.

A metodologia de avaliação foi constituída por uma prova escrita de exame, um trabalho de grupo e qualidade
da participação com ponderações de 55%, 35% e 10%, respectivamente, na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours was based on exposure and promotion of contents,
through the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling

the student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher
gave support to students during the execution of the team work assignment. The evaluation methodology

consisted of a written test, a team work assignment and participation quality in classes weighting 55%, 35% and
10%, respectively, in the student’s final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, O acompanhamento dos
conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado, pela análise de estudos de

caso nas aulas teórico-práticas, e por outro, pela realização de um trabalho prático cujo objectivos específicos
é a compreensão e domínio de alguns conhecimentos teóricos e sua aplicação prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or
practical applications of the course contents. 

The student’s learning process, followed throughout the semester, is encouraged through the analysis of case
studies in theoretical and practical classes, and also by carrying out a team work assignment whose specific

goal is understanding and mastery of some of the theoretical knowledge and practical application.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Moura, Benjamim (2006); Logística – Conceitos e Tendências, Editora Centro Atlântico

Carvalho, J.M. Crespo (2002); Logística; 3ª Edição, Edições Sílabo 
Courtois, A. e Pillet, M. e Martin, C. (2006); Gestão da Produção, 5ª edição, Lidel – Edições técnicas, Limitada

Roldão, Victor Sequeira (2002); Planeamento e Programação das Operações, Edições Monitor
Chase, R. B. e Aquilano, N. J. (1995); Gestão da Produção e das Operações, Monitor, Lisboa

Mapa IX - Contabilidade de Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade de Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Suzanne Fonseca Amaro T - 19,5; TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Evidenciar a importância da Contabilidade de Gestão nas organizações, nomeadamente através do

fornecimento de informação aos gestores sobre os gastos, rendimentos e resultados dos produtos, serviços e
atividades;
2- Diferenciar os fundamentos da contabilidade de gestão versus contabilidade financeira;

3 - Sensibilizar os alunos da importância da contabilidade de gestão na gestão das organizações e na tomada de
decisões; 

4- Determinar o gasto de um produto ou serviço, assim como resultados por produtos/serviços e elaborar as
respetivas demonstrações financeiras;

5- Utilizar diferentes classificações de gastos e sua relação com a análise de resultados;
6- Utilizar a análise do ponto crítico como instrumento de apoio à tomada de decisões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1 - Highlight the importance of Management Accounting in organizations, namely by providing information to
managers about costs, revenues and net income by product, services and activities

2 - Distinguish managerial accounting from Financial Accounting
3 - Be knowledgeable of the importance of Management Accounting for organizatins and for decision making 

4 - Calculate the cost of products or services, as well as the net income by product/service and prepare
financial statements 

5 - Understand Cost Terms, Cost Concepts, and Integration of Costs into Statements 
6 - Correctly use the breakeven point and understand its importance for decisions making

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução 
1.1. Âmbito e Objetivos da Contabilidade de Gestão 

1.2. Contabilidade Geral versus Contabilidade de Gestão
1.2. Novas Tendências da Contabilidade de Gestão

2. A classificação dos gastos e apuramento dos resultados
2.1. Gastos por funções
2.2. Gastos Diretos e Indiretos

2.3. Gastos Variáveis e Fixos
2.4. A Problemática da Repartição e Imputação dos gastos indiretos

3.4. A Demonstração de resultados por funções e por produtos.
3. O apuramento dos gastos de produção

3.1. Gasto Industrial da Produção, Gasto Primo e Gastos de Transformação
3.2. Gasto Industrial da Produção Acabado e Gasto Industrial da Produção 

Vendida
3.3. Custeio baseado nas atividades (Método ABC)

3.4. Método das Secções
4. Informação para a tomada de decisão

4.1 Análise gastos – volume – resultados (CVR).
4.2 Gastos relevantes e a tomada de decisão. 
4.3. Ponto Crítico simples e multiproduto.

4.4. O grau de alavanca operacional.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction
1.1. The Role of Managerial Accounting 
1.2. Comparing Managerial Accounting and Financial Accounting

1.3. Managerial Accounting and the Contemporary Business Environment 
2. Introduction to Cost Terms, Cost Concepts, and Integration of Costs into Statements

2.1. Functional Costs 
2.2. Indirect Costs and Direct Costs

2.3. Fixed Costs and Variable Costs
2.4. Allocating costs

2.5. Financial Statements
3. Calculating Production Costs

3.1. Production Costs
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3.2. Cost of goods and Cost of goods sold

3.3. Activity-Based Costing System
3.4. Costing allocation methods 

4. Information for Decision Making
4.1 Cost-Volume Profit Analysis

4.2 Important costs for decision making 
4.3. Breakeven Point and mulit breakeven point

4.4. Operating Leverage.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram cuidadosamente elaborados de forma a atingir os objetivos propostas para

a unidade curricular.Os objetivos com a indicação do ponto do programa essencial para atingir esse objetivo:
Evidenciar a importância da Contabilidade de Gestão nas organizações - Todos; Diferenciar os fundamentos da

contabilidade de gestão versus contabilidade financeira - 1;Sensibilizar os alunos da importância da
contabilidade de gestão na gestão das empresas turísticas e na tomada de decisões - Todos os pontos Refletir
sobre conceitos e técnicas de contabilidade de gestão, confrontando as diferentes opiniões e experiências dos

alunos Todos os pontos; Determinar o gasto de um produto ou serviço, assim como resultados por
produtos/serviços e elaborar as respetivas demonstrações financeiras - Pontos 2 e 3; Utilizar diferentes

classificações de gastos e sua relação com a análise de resultados - 2;Utilizar a análise do ponto crítico como
instrumento de apoio à tomada de decisões – 4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course’s syllabus is coherent with its objectives, since it was designed considering the curricular unit’s
objectives. Following is each objective with the syllabus unit that is important to reach that objective: Highlight

the importance of Management Accounting in organizations, namely by providing information to managers
about costs, revenues and net income by product, services and activities – all; Distinguish managerial

accounting from Financial Accounting-1; Be knowledgeable of the importance of Management Accounting in the
tourism industry and for decision making –all; Calculate the cost of products or services, as well as the net

income by product/service and prepare financial statements -2 and 3; Understand Cost Terms, Cost Concepts,
and Integration of Costs into Statements – 2;Correctly use the breakeven point and understand its importance

for decisions making-4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia ensino/aprendizagem fomentou a aprendizagem ativa, baseada no trabalho dos alunos e na

efetiva aquisição de competências e na resolução de problemas. O aluno poderia optar pela avaliação contínua,
que tinha como principal objetivo combinar a participação nas aulas e exercícios escritos e a frequência às

aulas. Consistiu na realização de testes ao longo do semestre, para acompanhamento das matérias lecionadas,
na atitude do aluno e na realização de uma prova final. A nota final foi obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

Nota Final = 30% Testes + 10% Atitude + 60% frequência. A atitude do aluno foi avaliada nomeadamente pelo
empenhamento geral manifestado. Só se avaliou a atitude do aluno se frequentasse 60% das aulas. Caso não
fosse a avaliada a atitude, os 10% atribuídos à Atitude reverteram a favor da frequência. Os alunos

regularmente inscritos que não obtiveram aprovação na avaliação contínua ficaram admitidos ao exame final
(em época Normal e/ou de recurso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies enhance participate learning, based on the student’s active participations and work

to acquire competences and to learn how to solve problems. Students could choose between continuous
evaluation, which main aim was to encourage class participation and attendance. Students’ final grade was
based on a final exam (60%), tests (30%) and attitude (10%). Students’ attitude was based on his/her class

participation and attendance. Students would did not choose continuous evaluation were graded by a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A unidade curricular é lecionada através de uma aula teórica semanal (1,5 horas) e através de 2 aulas teórico-
práticas (3 horas semanais). Nas aulas teóricas, são expostos os conceitos teóricos fundamentais e eram

dados exemplos aplicados à atividade turística. Nas aulas práticas, são propostos e resolvidos exercícios de
carácter prático aplicados a atividades turísticas. Os alunos são incentivados a participar de forma ativa, de

forma a consolidarem os conhecimentos e a desenvolverem o sentido crítico. Na elaboração dos exercícios
fora da sala de aula, há um acompanhamento por parte da docente, através de orientação tutorial. Como já foi

também referido no ponto anterior, há a possibilidade de realizar a unidade curricular por avaliação contínua,
com o objetivo de incentivar os alunos a acompanharem os conteúdos programáticos ao longo do semestre.

Todas estas metodologias de ensino têm como finalidade atingir os objetivos de aprendizagem desta unidade
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curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The curricular unit is taught in 1 theoretical class 2 practical ones a week. In the theoretical the fundamental
theoretical concepts are presented and several examples from the tourism industry were given. In the practical

classes exercises are proposed and solved which enable students to apply the knowledge obtained in the
theoretical class. Students are encouraged to participate in class, to strengthen their knowledge and develop

their communication skills. As aforementioned, students are also encouraged to take the class by continuous
evaluation, in order to follow classes. All of these methodologies are used in order to reach the objectives of the

curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Drury, J.C., Management and Cost accounting, Cengage Learning EMEA, 2008, 7ª edição, 2008

http://www.tlint.com/emea/drury_7e/demo/index.html
(Localização na biblioteca da ESTV: 657 DRU (ESTV) – 012873)

- CAIADO, António Campos Pires, Contabilidade de Gestão, Áreas Editora, Lisboa, 3.ª Edição, 2003 (Localização
na biblioteca da ESTV: 657 CAI (ESTV) – 010047)

- JORDAN, Hugues; Neves, João Carvalho; Rodrigues, José Azevedo, O Controlo de Gestão,: Ao serviço da

estratégia e dos gestores 6ª edi¬ção, Lisboa, Áreas Editora, 2007
(Localização na biblioteca da ESTV: 658.5 JOR (ESTV) – 011950)

- PEREIRA, C. C.e FRANCO, V. S. - “Contabilidade Analítica” - Rei dos Livros, Lisboa, 7.ª edição, 1997
(Localização na biblioteca da ESTV: 657 PER (ESTV) – 010045)

- PEREIRA, C. C.e FRANCO, V. S. - “Casos Práticos de Contabilidade Analítica” - Rei dos Livros, Lisboa, 1.ª
edição, 2001

(Localização na biblioteca da ESTV: 657 PER COM (ESTV) – 03490)

- Exercícios e Apontamentos elaborados pela Docente

Mapa IX - Economia II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Economia II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Alexandra Lopes Vicente T - 13,0; TP - 26,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado T - 26,0; TP - 52,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado T - 26,0; TP - 52,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- O conhecimento e a aplicação de conceitos fundamentais de macroeconomia.

- Conhecer a envolvente macro em que se movem os agentes económicos, nomeadamente: elementos de
contabilidade nacional, índices e taxas de crescimento do produto e de outros agregados.

- Explicar as teorias da procura e da oferta agregadas e das formas de obtenção do equilíbrio macroeconómico,
nomeadamente a teoria do multiplicador da procura agregada.

- Caracterizar os objetivos, metas e instrumentos das políticas fiscal e monetária.
- Compreender a oferta e procura de moeda e o mecanismo do multiplicador monetário.
- Explicar a conjugação das políticas fiscal e monetária recorrendo ao modelo IS/LM.

- Recorrer à curva de Phillips e ao modelo das expectativas racionais para compreender a interdependência
entre inflação e desemprego.

- Compreender a dinâmica do comércio internacional e as relações económicas no quadro da análise
macroeconómica em economia aberta.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Knowledge and application of fundamental concepts of macroeconomics.

- Know the macro environment in which economic agents move, including: elements of national accounts,
indices and rates of growth of output and other aggregates.

- Explain the theories of demand and aggregate supply and ways to obtain the macroeconomic equilibrium,
namely the theory of aggregate demand multiplier.

- Characterize the objectives, targets and instruments of fiscal and monetary policies.
- Understand the supply and demand for money and the mechanism of the monetary multiplier.

- Explain the combination of fiscal and monetary policies in a format IS / LM.
- Use the Phillips curve and rational expectations model to understand the interdependence between inflation
and unemployment.

- Understand the dynamics of international trade and economic relations within the framework of
macroeconomic analysis in an open economy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Measurement of economic activity.
2 - Macroeconomics and economic growth

3 - macroeconomic balance and determination of the product.
4 - Money, credit and financing.

5 - Fiscal policy and monetary policy: that combination?
6 - The international economy.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Measurement of economic activity.
2 - Macroeconomics and economic growth

3 - macroeconomic balance and determination of the product.
4 - Money, credit and financing.

5 - Fiscal policy and monetary policy: that combination?
6 - The international economy.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático é concebido de forma a refletir os objetivos definidos. Inicialmente são transmitidos
os conceitos que permitem medir a atividade económica. De seguida são explorados os principais objetivos, as

variáveis instrumentais e a sua interação. Numa fase posterior, são desenvolvidas as competências que
permitem compreender o papel da moeda na economia e a forma como a política se projeta sobre os objetivos

macroeconómicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curriculum is designed to reflect the goals set. Initially, the concepts are transmitted to measure economic

activity. Then the main objectives are explored, the instrumental variables and their interaction. At a later stage,
are developed skills that allow us to understand the role of money in the economy and how policy is projected

onto the macroeconomic objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo do semestre são apresentadas algumas questões e temas para discussão pelos alunos, com

acompanhamento dos docentes, procurando seguir uma abordagem naturalista, recorrendo a exemplos
concretos de escolha em condições de escassez, um pouco à semelhança da metodologia de trabalho proposta

por autores como Robert Frank e Ben Bernanke.

A avaliação da aprendizagem é feita de acordo com as regras seguintes:
1 - Avaliação contínua

A avaliação da unidade curricular é composta por uma prova escrita (Frequência final), com um peso de 100%.
2 - Avaliação em exame final

Os alunos que obtenham aprovação na Avaliação contínua ficam, em princípio (e se o desejarem), dispensados
da prova de exame final.
Nos casos em que o aluno tenha sido dispensado de exame final (pela classificação da Avaliação contínua) e a

ele compareça, a classificação final da disciplina é, em todos os casos, a classificação obtida na prova de
exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During the semester are presented some questions and topics for discussion by the students, with the
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accompanying of the teachers, trying to follow a naturalistic approach, using concrete examples of choice in
conditions of scarcity, a bit like the methodology proposed by authors such as Robert Frank and Ben Bernanke.

Assessment of learning is performed according to the following rules:

1 - Continuous evaluation
The evaluation of the curricular unit consists in a written test (final frequency), with a 100% weight.
2 - Evaluation in final exam

Students aproved in the Continuous evaluation are normally (and if they wish), exempt from the evaluation in
final exam.

Students who are not aproved in Continuous evaluation are admitted to final exam.
In cases where the student has been excused from the final exam (by the classification of Continuous

evaluation) and he submits to the final exam, the final classification is, in all cases, the classification obtained in
the final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nas aulas teóricas faz-se a exposição das matérias constantes do conteúdo programático. Nas aulas teórico-

práticas, concretizam-se e consolidam-se os ensinamentos transmitidos nas aulas teóricas, procurando-se
que os alunos participem de forma efetiva e empenhada na colocação de questões pertinentes relativas às

matérias teóricas abordadas.
Alguns exercícios práticos são resolvidos em grupo, promovendo desta forma o debate e o desenvolvimento do

espírito crítico dos alunos. Adicionalmente, os alunos são incentivados a resolver questões e exercícios fora
das aulas, pretendendo-se, desta forma, motivar o aluno para o acompanhamento regular das matérias e
despertar o seu interesse para o estudo da economia. 

Durante o período de avaliações são lecionadas aulas destinadas ao esclarecimento de dúvidas e à correção
de provas de avaliação anteriores

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theorical classes is done the exposure of the subjects listed in the syllabus. In the theoretical and practical

classes are consolidated the contents transmitted in theorical classes, stimulating students to participate
effectively and committed to the placement of relevant issues relating to the matters addressed theoretical.
Some exercises are solved in groups, promoting discussion and the development of the critical thinking of

students. Additionally, students are encouraged to resolve questions and exercises outside the classes,
intending thereby to motivate the student to the regular monitoring of materials and pique their interest for the

study of economics.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Obrigatória:

- Dornbush, R. & S. Fisher, R. Startz (2003), Macroeconomia, (8ª ed.), McGraw Hill.
- Samuelson, P. A. & W. D. Nordhaus (2005), Macroeconomia, (18ª ed.), McGraw Hill.

- Colectânea de exercícios e outros textos de apoio, utilizada nas aulas teórico-práticas, organizada e
actualizada pelos docentes da unidade curricular.

Facultativa:
- Frank, R. H. & B. S. Bernanke (2003), Princípios de Economia, McGraw Hill.

- Amaral, J. et al. (2002), Introdução à Macroeconomia, Escolar Editora
- Santos, J. et al. (2002), Macroeconomia, Schaum’s Outlines (2ª ed) McGraw Hill

- Neves, J. L. C. (2003), Introdução à Economia, Editorial Verbo.
- Neves, J. L. C. & I. Ucha (1998), Introdução à Economia – Sínteses, Exercícios e Soluções,
Editorial Verbo.

Mapa IX - Qualidade e Certificação

6.2.1.1. Unidade curricular:

Qualidade e Certificação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Odete Monteiro Lopes T - 19,5; TP - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta unidade curricular fornecer aos alunos um conhecimento aprofundado e integrador de

qualidade e certificação, numa óptica de gestão. Concretamente pretende-se que os alunos estejam aptos a:
Articular o planeamento da qualidade com a estratégia da empresa;

Conhecer diferentes técnicas de controlo da qualidade;
Implementar um sistema de gestão da qualidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to provide students with a deep understanding and integrating knowledge about quality
and certification, for management purposes. Specifically it is intended that students will be able to:

Relate quality planning with the company's strategy;
Learn different techniques of quality control;

Implement a quality management system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções de Qualidade

2. Evolução do conceito de Qualidade
3. Modelos da Qualidade

4. Qualidade em Portugal
5. Os sistemas de Gestão da qualidade: ISO 9000

6. Planeamento e Gestão da Qualidade: Ciclo de gestão da Qualidade
7. Ferramentas da Qualidade
8. Os custos da Qualidade

9. A Qualidade Total (TQM).
10. Inovação e Qualidade

11. SPC - Controlo Estatístico do Processo

6.2.1.5. Syllabus:
1.Quality concepts

2. Evolution of the quality concept
3. Quality Models

4. Quality in Portugal
5. The quality management systems: ISO 9000 standards

6. Planning and Quality Management: Quality Management Cycle
7. Quality Tools

8. Quality costs
9. The Total Quality Management (TQM).

10. Innovation and Quality
11. SPC - Statistical Process Control

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das
competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas da qualidade numa perspectiva de gestão e algumas técnicas de conttrolo da qualidade.
Todos os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos elucidativos e são

também desenvolvidos exercícios de aplicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by the students. In this

course quality is aproached in a management perspective and, in a more operacional perspective, with some
techniques of quality conttrol.

All subjects included in the syllabus are illustrated with clear examples and practical exercises.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assentou na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão
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colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas

tutorais, a docente fez o acompanhamento dos alunos em gabinete.
A metodologia de avaliação foi constituída por uma prova escrita de exame, um trabalho de grupo e a qualidade

da participação, com ponderações de 60%, 30% e 10%, respectivamente, na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology followed in the teaching contact hours was based on exposure and promotion of contents,

through the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling
the student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher

gave support to students during the execution of the team work assignment.
The evaluation methodology consisted of a written test, a team work assignment and participation quality in

classes weighting 60%, 30% and 10%, respectively, in the student’s final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos
fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, O acompanhamento dos

conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado, pela análise de casos práticos
e realização de exercícios de aplicação nas aulas teórico-práticas e, por outro, pela realização de um trabalho

prático cujo objectivo específico é a compreensão e domínio de alguns conhecimentos teóricos e sua aplicação
prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or
practical applications of the course contents. 

The student’s learning process, followed throughout the semester, is encouraged through the analysis of case
studies and pratical exercises, and also by carrying out a team work assignment whith a specific goal of
understanding and mastery some of the theoretical knowledge and practical application.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pires, A. Ramos (2004); “Qualidade – Sistemas de Gestão da Qualidade”, 3ª Edição, Edições Sílaba 

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.
NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos. 

Ganhão, Fernando Nogueira (1991); “A Qualidade Total”, CEDINTEC., Lisboa
Juran, J. M. (1988); “Planning for Quality”, Free Press., New York 
Feigenbaum, Armand V. (1986); “Total Quality Control.”, 3 rd. ed. McGraw-Hill, Inc., New York

Deming, W. Edwards (1986); “Out of the Crisis”, Mit Press., Cambridge, Mass 
Banks, Jerry (1989); “Principles of Quality Control”, John Wiley & Sons, New York

Schroeder, R. G. (1993); "Operations Management", 4th Ed., McGraw-Hill, Inc., New York

Mapa IX - Comportamento do Consumuidor

6.2.1.1. Unidade curricular:

Comportamento do Consumuidor

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira TP - 78

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Maria Alves da Silva T - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carla Maria Alves da Silva T - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A compreensão do mercado actual transcende o estudo do processo económico de produção e distribuição de
um produto ou serviço. Nas últimas décadas, o estudo do comportamento do consumidor adquiriu um papel
relevante no estudo do mercado, sendo fundamental analisar o comportamento do ser humano antes, durante e
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após a aquisição de um produto ou serviço. 

Assim, esta unidade curricular apresenta como principais objectivos:
- Compreender e interpretar tendências sociológicas e psicológicas associadas ao consumo;
- Conhecer e explicar todos os elementos (internos e externos) que motivam o consumidor, distinguindo a

forma como esses elementos actuam no mercado;
- Analisar criticamente os vários modelos explicativos do comportamento do consumidor;

- Adquirir competências básicas na área do comportamento do consumidor;
- Relacionar conhecimentos da área do comportamento do consumidor (teorias e princípios) com as

perspectivas de gestão orientadas ao mercado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the current market transcends the economic process study of producting and distributing

products and services. In recent decades, consumer behavior study has acquired an important role in the
market study and is essential to analyze the behavior of human being before, during and after the acquisition of

a product or service. Thus, this subject has as its main objectives: 
- To understand and interpret psychological and sociological trends associated with consumption; 

- To know and explain all elements (internal and external) that motivate consumer, distinguishing how these
elements operate in the market, 

- To analyze critically various explanatory models of consumer behavior;
- To acquire basic skills in the area of consumer behavior; 
- To relate consumer behavior knowledge (theories and principles) with the management perspectives market-

driven.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo I.COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
1. O princípio científico

1.1. Referência histórica, a situação actual e considerações para o futuro
1.2. Conceito de comportamento do consumidor
1.3. Elemento principal: o consumidor

1.4. Importância do comportamento do consumidor para o marketing
2. A Sociedade de Consumo

2.1 Antecedentes
2.2 Características

Módulo II. ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM A COMPRA
I A. Condicionantes internos explicativos do comportamento do consumidor

1.1 Necessidades, motivações e desejos
1.2 A percepção

1.3 As atitudes
1.4 A aprendizagem 
1.5 A personalidade

B. Condicionantes externos explicativos do comportamento do consumidor
2.1 A cultura

2.2 As classes sociais
2.3 Os grupos sociais

2.4 Factores demográficos e económicos
Módulo III. O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA

1. Reconhecimento do problema
2. Procura de Informação: tipos e fontes de informação

3. Avaliação e Selecção das Alternativas
4. Selecção do estabelecimento de compra

6.2.1.5. Syllabus:

Module I. CONSUMER BEHAVIOR STUDY
1. The scientific paradigm

1.1. Historical reference, the current situation and considerations for the future
1.2. Consumer Behavior Concept
1.3 The Main element: the consumer

1.4. Consumer behavior importance to marketing
2. Consumtion Society

2.1 Antecedents
2.2 Features

Module II. ELEMENTS INFLUENCING THE BUYING
1. A. Internal variables that explain consumer behavior
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1.1 Needs, motivations and desires
1.2 Perception

1.3 Attitudes
1.4 Learning

1.5 Personality
2. B. Exogenous variables that explain consumer behavior

2.1 Culture
2.2 Social classes
2.3 Social groups

2.4 Demographics and economics
Module III BUYING DECISION PROCESS

1. Problem Recognition 
2. Information Search 

3. Alternatives Evaluation and Selection
4. Store Selection

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno compreenda e interprete as tendências sociológicas e psicológicas associadas ao consumo,
torna-se fundamental a conceptualização inicial da disciplina e a compreensão dos antecedentes e

características da sociedade de consumo (módulo I do programa). 
Relativamente ao conhecimento e explicação dos elementos (internos e externos) que motivam o consumidor,

o módulo II é fundamental. Os conteúdos destes pontos são focados essencialmente nas variáveis internas e
externas do Comportamento do Consumidor. O módulo III serve para que os alunos conheçam as várias etapas

do processo de decisão de compra através da análise crítica dos vários modelos explicativos do
comportamento do consumidor. O contacto com vários exemplos práticos ao longo da leccionação das

matérias, tem como objectivo desenvolver nos alunos conhecimentos da área do comportamento do
consumidor (teorias e princípios) relacionadas com as várias perspectivas de gestão orientadas ao mercado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In order to the student understands and interprets psychological and sociological trends associated with
consumption, it is essential the initial conceptualization of the Consumer Behavior Science and the

comprehension of the consumer society antecedents and features (Module I of the syllabus).
Regarding the knowledge and explanation of the internal and external elements that motivate consumer, module
II is essential. The contents of these points are focused primarily on the consumer behavior internal and external

variables. Module III aims to help students to understand the various stages of the purchasing decision process
through the critical analysis of various explanatory models of consumer behavior. Contact with several

practical examples throughout the teaching materials aims to develop in students consumer behavior
knowledge (theories and principles) relating to the various perspectives of market-oriented management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas (1,5h/semana): os conteúdos teóricos serão transmitidos pelo docente com apoio de
apresentações Powerpoint, acompanhadas do contacto de exemplos práticos de empresas e instituições. 

- Aulas teórico-práticas (3h/semana): os alunos serão divididos em grupos de 4 a 5 elementos na primeira
semana de aulas, que funcionarão para os trabalhos a realizar nas aulas. Serão distribuídos case studies nas

primeiras aulas do semestre que serão trabalhados de acordo com cada ponto dos conteúdos teóricos da
unidade curricular. 

Avaliação:
- Participação nas aulas (10%), trabalhos desenvolvidos na aulas teórico-práticas 

- Trabalho final de grupo (40%) onde os alunos irão criar um produto/serviço inovador. Devem analisar todas as
variáveis do comportamento do consumidor target para aquele produto/serviço e a forma como se desenvolve

o processo de decisão de compra para o produto em causa. 
- Prova escrita (50%): é uma prova teórica onde o aluno irá resolver um case study.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Lectures (1.5h/week): the theoretical contents will be transmitted by the teacher with support of Powerpoint
presentations, together with a viewing and contact of practical examples of organizations situations

- Theorectical-practical (3h/semana): Students will be divided into groups of 4 to 5 elements in the first week of
classes. Case studies were distributed in the first classes of the semester to work each point of the subject
theoretical content.

Assessment:
- Class participation (10%), work done at the theoretical and practical lessons

- Final work group (40%) where students will create a new product / service. They should analyze all the
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variables of the consumer target behavior for that product / service and how does the process of purchasing
decision is made.

- Written test (50%): a theoretical test where the student will solve a case study.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas teóricas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teórico-científicos para que os alunos
entendam a disciplina do Comportamento do Consumidor, suas principais temáticas e abordagens

(competência 1). Nas aulas teórico-práticas os alunos poderão perceber como é que o consumidor é
influenciado pelas várias forças internas e externas e como se processam as decisões de compra dos
consumidores nas suas várias etapas (competências 2 a 4). Através da metodologia de case studies, a aplicar

para os conteúdos teóricos do módulo II e III os alunos poderão relacionar conhecimentos da área do
comportamento do consumidor (teorias e princípios) com as perspectivas de gestão orientadas ao mercado

(competência 5).
É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. 
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula. Apesar do principal objectivo destes exercícios ser o
acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias, eles também podem

contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular (com um peso de 10%) e um
incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizessem estes exercícios ficariam
imediatamente impedidos de fazer prova de frequência.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são
disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.
A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e
competências da unidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lectures will be necessary for the teaching of theoretical and scientific concepts for students understand
the consumer behavior science, its main themes and approaches (skill 1). In practical classes students can

understand how the consumer is influenced by various internal and external forces and how the consumer
experiences his purchase decisions in various stages (skills 2-4). Through the methodology of case studies, to

be applied to the contents of module II and III, students can relate the consumer behavior knowledge (theories
and principles) to market-oriented management perspectives (skill 5).

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the
classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom. Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught, and
the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of the
course (with a weight of 10%) and is an incentive for continuous assessment, taking into account that students

who didn't accomplish these exercices were not allowd to the semester exam. The communication is facilitated
by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement rules, exercises, summaries and

the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students towards the realities and the
subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for achieving the objectives and skills of

the subject.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Coney, D.; Mothersbaugh, D.; Best, R. (2009). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. Irwin: McGraw-

Hill
Hawkins, D., Best, R., & Coney, K.(2004). Consumer Behavior. Irwin: McGraw-Hill.

Schiffman, L.; & Kanuk, L. (2004). Consumer Behavior: International Edition. New York: Prentice
Hall.International Editions.

Sheth, J.; & Mittal, B. (2004). Consumer Behavior: A Managerial Perspective. Ohio: South-Western Thomson
Learning.

Solomon, M.; Bomossy, G.; & Askegard, S.(2002). Consumer Behavior. An European Perspective.
New York, Prentice Hall.

Solomon, M. Bomossy, G. Askegard, S.(2002) Consumer Behavior. An European Perspective.New York,
Prentice Hall.

Mapa IX - Comunicação
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira T - 19,5; TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se, com a unidade curricular de Comunicação, que o aluno:
- entenda o acto de comunicação na sua totalidade e que reconheça todos os seus intervenientes;
- analise o acto comunicativo como comportamento interactivo humano à luz das teorias principais da

comunicação;
- seja capaz de elaborar uma política de comunicação para qualquer produto ou serviço, enquadrada numa

estratégia de Marketing, de acordo com a interdependência com as outras variáveis do marketing-mix;
- seja capaz de desenvolver as várias formas de comunicação (escrita, oral e telefónica) de forma correcta.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended, with the Promotion subject that the student:
- understands the communication process entirety recognizing all the players and elements;

- analyzes the communicative act as human interactive behavior in the scope of the major theories of
communication;

- be able to develop a communication strategy for any product or service, framed in a marketing strategy,
according to the interdependence with the other variables of the marketing mix;

- be able to develop various forms of communication (written, oral and telephone) correctly.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I: Teoria da Comunicação

1.A COMUNICAÇÃO
2. PROCESSOS BÁSICOS DA TEORIA DA COMUNICAÇÃO

2.1 Teoria dos signos
2.2 Codificação verbal

2.3 Codificação não verbal
3. ELEMENTOS DA TEORIA DA COMUNICAÇÃO

4. TEORIAS DA COMUNICAÇÃO

Módulo II: Imagem institucional

1. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA A IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO
2. DIFERENTES FORMAS DE COMUNICAÇÃO

2.1. Comunicação escrita
2.2. Comunicação oral presencial

2.3. Comunicação oral telefónica
2.4. Apresentação pública

2.5. Recepção e resposta de reclamações
2.6. Outras formas de comunicação

Módulo III: A Comunicação e o Marketing

1. A COMUNICAÇÃO E O MARKETING-MIX
2. DESENHO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

2.1 Identificação do público-alvo
2.2 Determinação dos objectivos de comunicação

2.3 Desenho da mensagem
2.4 Selecção dos canais de comunicação/Mix da comunicação

2.4.1 Publicidade
2.4.2 Relações Públicas

2.4.3 Marketing Directo
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2.4.4 Merchandising

2.4.5 Promoções
2.4.6 Força de Vendas

2.5 Orçamento e Controlo

6.2.1.5. Syllabus:
MODULE I: THEORY OF COMMUNICATION

1.The COMMUNICATION
2. PROCESSES IN THE BASIC THEORY OF COMMUNICATION

2.1 Theory of Signs
2.2 Encoding verbal

2.3 Coding nonverbal
3. ELEMENTS OF THE COMMUNICATION THEORY 
4. THEORIES OF COMMUNICATION

Module II: CORPORATE IMAGE

1. THE COMMUNICATION IMPORTANCE TO THE ORGANIZATION IMAGE 
2. DIFFERENT WAYS OF COMMUNICATING

2.1. Written Communication
2.2. Oral communication in person

2.3. Oral communication telephone
2.4. Public Presentation

2.5. Receiving and replying to complaints
2.6. Other forms of communication

Module III: Communication and Marketing

1. PROMOTION AND MARKETING-MIX
2. DESIGNING PROMOTION STRATEGIES

2.1 Targets
2.2 Promotion Goals

2.3 Designing the message
2.4 Promotion Mix

2.4.1 Advertising
2.4.2 Public Relations
2.4.3 Direct Marketing

2.4.4 Merchandising
2.4.5 Sales Promotions

2.4.6 Sales Force
2.5 Budget and Evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno entenda o acto de comunicação na sua totalidade e que reconheça todos os seus
intervenientes e analise o acto comunicativo como comportamento interactivo humano à luz das teorias

principais da comunicação, torna-se fundamental a conceptualização inicial do processo comunicativo nos
seus elementos e principais teorias (módulo I do programa). 

No que diz respeito ao saber fazer, isto é, saber construir estratégias de Comunicação para organizações no
contexto de estratégias de comunicação, o módulo III é fundamental. Os conteúdos destes pontos são focados

essencialmente em conceitos e ferramentas necessárias à construção de estratégias de Comunicação
operacionalizando as variáveis do mix de comunicação. O módulo II serve para que os alunos sejam capazes de

desenvolver as várias formas de comunicação (escrita, oral e telefónica) de forma correcta.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to the student understands the act of communication entirely and recognize all the players and

elements in it; also in order to analyze the communicative act as human interactive behavior in the light of the
major theories of communication, it becomes essential the initial conceptualization of the communicative

process (Module I)
With regard to the know-how, that is, how to build communication strategies for organizations in the

communication strategies context, the module III is essential. The contents of these points are focused primarily
on concepts and tools necessary for promotion strategies building for operationalising the promotion mix
variables. Module II is for students be are able to develop various forms of communication (written, oral and

telephone) correctly.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- Aulas teóricas (1,5h/semana): os conteúdos teóricos serão transmitidos pelo docente com apoio de
apresentações Powerpoint, acompanhadas do contacto de exemplos práticos de empresas e instituições. 

- Aulas teórico-práticas (3h/semana): os alunos serão divididos em grupos de 4 a 5 elementos na primeira
semana de aulas, que funcionarão para os trabalhos a realizar nas aulas. Serão distribuídos case studies nas

primeiras aulas do semestre que serão trabalhados de acordo com cada ponto dos conteúdos teóricos da
unidade curricular. 

Avaliação:
- Participação nas aulas (15%), trabalhos desenvolvidos na aulas teórico-práticas 

- Trabalho final de grupo (35%) onde os alunos deverão criar uma estratégia de comunicação para o
produto/serviço inovador que criaram para a UC de Comportamento do Consumidor. A avaliação do trabalho
será repartido igualmente entre o conteúdo e o aspecto formal e apresentação.

- Prova escrita (50%): é uma prova teórica onde o aluno irá resolver um case study.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Lectures (1.5h/week): the theoretical contents will be transmitted by the teacher with support of Powerpoint
presentations, together with a viewing and contact of practical examples of organizations situations
- Theorectical-practical (3h/semana): Students will be divided into groups of 4 to 5 elements in the first week of

classes. Case studies were distributed in the first classes of the semester to work each point of the subject
theoretical content.

Assessment:
- Class participation (15%), work done at the theoretical and practical lessons

- Final work group (35%) where students will create a promotion strategy for the new product / service created
in the subject of Consumer Behavior. The evaluation will be divided equally between the content and formal

aspects and presentation.
- Written test (50%): a theoretical test where the student will solve a case study.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As aulas teóricas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos para que os alunos entendam

o processo de comunicação e seus elementos tal como as principais teorias de comunicação (competência 1 e
2). Nas aulas teórico-práticas os alunos poderão aprender, através da metodologia de case studies, a aplicar os

conteúdos teóricos do módulo III a contextos práticos, mais especificamente para criar estratégias de
Comunicação nas organizações (competência 3). A mesma metodologia será utilizada para os alunos

desenvolverem de forma correcta as várias formas de comunicação oral escrita e telefónica (competência 4).
É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de
aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de
resolução de exercícios em sala de aula. Apesar do principal objectivo destes exercícios ser o

acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias, eles também podem
contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular (com um peso de 15%) e um

incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizessem estes exercícios ficariam
imediatamente impedidos de fazer prova de frequência.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são
disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.
A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e
o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lectures are necessary for the teaching of theoretical concepts necessary to students understand the
communication process and its elements as the main theories of communication (skills 1 and 2). In practical

classes the students can learn, through the case studies methodology to apply the contents of module III to
practical contexts, more specifically to create promotion strategies in organizations (skill 3). The same
methodology is used to students develop properly the various forms of written, oral and telephone

communication (skill 4).
It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the

classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of
exercises in the classroom. Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught, and

the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of the
course (with a weight of 15%) and is an incentive for continuous assessment, taking into account that students
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who didn't accomplish these exercices were not allowd to the semester exam. The communication is facilitated
by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement rules, exercises, summaries and

the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students towards the realities and the
subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for achieving the objectives and skills of

the subject.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Belch, J.; & Belch M. (2003). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective.

Irwin: McGraw-Hill
Brochand, B.; Dionísio, P.; Rodrigues, J.; & Baynast, A. (2010). Publicitor: Comunicação 360º online - offline.

Lisboa: Publicações D. Quixote.
Kotler, P. (2000). Marketing para o século XXI . Lisboa: Editorial Presença.

Lindon, D; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; & Rodrigues, J. (2004). Mercator XXI. Lisboa: Publicações
D.Quixote.

Mapa IX - Módulo Desenvolv. Comp. Bás. Transversais (MCT1) Comunicação oral e escrita (Português e Inglês)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Módulo Desenvolv. Comp. Bás. Transversais (MCT1) Comunicação oral e escrita (Português e Inglês)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Verónica Ferraz de Sousa O - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria de Lurdes Correia Martins O - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria de Lurdes Correia Martins O - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Português
O objetivo é adquirir métodos e técnicas de trabalho que contribuam para construir aprendizagens em

diferentes áreas do saber: conhecer a Língua Portuguesa enquanto veículo de construção social e cultural;
mobilizar conhecimentos adquiridos relativamente à fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e

estilística; aplicar com correção conteúdos adquiridos em situações de comunicação oral e escrita; ler,
interpretar e construir diferentes tipologias textuais relacionadas com o desempenho profissional.

Inglês
Espera-se que no final do semestre os alunos tenham melhorado a sua competência comunicativa em língua

inglesa, devendo ser capazes de comunicar informações gerais relacionadas ao seu campo profissional. O
objectivo mais importante da disciplina é auxiliar os alunos a adquirir e desenvolver habilidades comunicativas

de forma autónoma, que lhes permitam participar em situações de comunicação concretas relacionadas com a
área profissional do curso.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Portuguese
The main goal is to develop working methods and techniques that contribute to knowledge building in different

areas: knowledge of the Portuguese language as a vehicle for social and cultural construction; mobilize
knowledge regarding phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and stylistics; apply newly acquired

contents adequately in both written and oral communication; read, interpret and construct different types of
texts related to job performance.

English

By the end of the semester students will have improved their communication competence as far as the English
language is concerned, more specifically, they will be able to communicate on general information related to
their professional field. The most important aim of the discipline is to help students to acquire and develop

communicative skills they will need in order to learn their subject, and, when they have finished the course, to
use what they have learned.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Português:

De acordo com o nível de conhecimento da língua portuguesa dos estudantes serão abordados e/ou
aprofundados conteúdos implicados no processo de comunicação:

Funcionamento da língua: qualquer matéria relativa ao funcionamento da língua de acordo com o nível de
conhecimentos e necessidades evidenciados e tendo em conta o Acordo Ortográfico.

Escrita: formas de escrita expressiva e para apropriação de técnicas, normas e modelos diversificados:
metodologia de trabalhos académicos e científicos, sumário, resumo, síntese, exposição, carta de

apresentação, curriculum vitae, etc.
Oralidade: expressão oral tendo em conta a intencionalidade e a adequação comunicativa. Será dada primazia à

organização das ideias, à estruturação do discurso e à apresentação.
Leitura: leitura global e a leitura seletiva, nomeadamente na construção de instrumentos de trabalho com a
informação recolhida.

Inglês:

O alfabeto
Números

Conversas de ocasião
Regras de delicadeza

Candidata a um emprego

6.2.1.5. Syllabus:
Portuguese:

According to students’ prior knowledge of Portuguese the following contents will be addressed and / or
deepened:

Grammar: any topic according to a needs analysis process carried out during the semester. students and
taking into account the “Novo Acordo Ortográfico”.

Writing: expressive forms of writing and appropriation of techniques, structures and guidelines: methodology of
academic and scientific projects, abstracts, summaries, synthesis, cover letter, curriculum vitae, etc..

Speaking: oral expression taking into account communicative intentionality and appropriateness. Priority will be
given to the sequencing of ideas, the structuring of discourse and presentation.
Reading: comprehensive reading, skimming and scanning, particularly in the construction of tools to work with

the information collected.

English:
The alphabet

Numbers
Small talk

Being polite
Work language

Applying for a Job

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na medida em que a unidade curricular Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Transversais

procura desenvolver competências nas áreas da comunicação e expressão, orais e escritas, em Português e
Inglês, e de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a escolha dos conteúdos

programáticos incidiu sobre os domínios pessoal e profissional. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer e experimentar a metodologia da elaboração e apresentação de trabalhos académicos e científicos,

bem como, de simular tarefas do quotidiano profissional da área do curso. Importa referir que embora os
conteúdos fossem parcialmente semelhantes, a exigência, no caso da língua inglesa situa-se no nível B1
relativamente à compreensão e A2 no que diz respeito à produção e interação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the course aims to develop skills related to communication and self-expression, both oral and written in

Portuguese and English, and according to the Common European Framework of Reference for Languages, the
choice of contents focused on the personal and professional domains. Thus, students had the opportunity to
know and experience the methods of preparation and presentation of academic and scientific projects, as well

as to simulate typical professional tasks of the course area. It should be noted that while the contents were
partially similar, the language level in the case of English is B1 regarding comprehension and A2 regarding

production and interaction.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Português
As aulas teórico-práticas conciliam a aquisição de competências e sua tradução em situações diversificadas

de comunicação, tendo em conta os objetivos do MCT1.
A avaliação qualitativa (Aprovado ou Reprovado) tem duas componentes obrigatórias: apresentação de um

trabalho individual (oral e escrito) e realização de prova escrita. O aluno só pode realizar a prova escrita se tiver
apresentado o trabalho.

Inglês
A interação oral e pequenos projetos escritos tiveram um papel importante.

A avaliação assume as designações de Aprovado ou Reprovado e, alunos precisam para obter Aprovado em
todas as atividades de avaliação.

Época normal
Apresentação - apresentação individual de 5 minutos onde os alunos tiveram de enfrentar uma situação de

entrevista de trabalho.
Europass CV

Portfolio - compilação de atividades previstas em sala de aula. Trabalho de grupo.
Outras épocas

Europass CV e vídeo CV
Prova escrita

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Portuguese:
Theoretical-practical classes combine the development of skills and their efficient use into different

communication situations, taking into account the objectives of the course.
Assessment is qualitative in nature (Aprovado or Reprovado) has two mandatory components: a presentation

of an individual work (oral and written) and a written test. The student can only take the written test once he/she
has completed individual work.

English:
Discussions, debates and small written projects have an important role. 

Inglês assessment is Aprovado or Reprovado. In order to Pass students need to get Aprovado in all
assessment activities.

Época Normal

Class presentation - individual 5-minute presentation where students will face a career speed dating situation.
Europass CV

Portfolio - compilation of a range of activities provided in class. Group work activity.

Outras épocas

Europass CV and video CV 
Written test

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao experimentar a metodologia da elaboração e apresentação de trabalhos académicos e científicos e ao de

simular tarefas do quotidiano profissional da área do curso, os alunos puderam melhorar a sua competência
comunicativa (escrita e oral) na língua materna e na língua inglesa, correspondendo, assim, aos objetivos

previamente definidos, quer ao nível linguístico, sociolinguístico e pragmático. Paralelamente, puderam
desenvolver metacompetências como a metacognição e a meta-aprendizagem, exercitando, assim, o seu

espírito crítico. 
A comunicação na unidade curricular foi facilitada pela utilização da plataforma Moodle, onde foram

disponibilizados o programa, materiais de apoio e ligações para páginas Web pertinentes para o estudo das
matérias.

No que diz respeito às metodologias de avaliação, privilegiou-se uma abordagem holística que permitisse aos
alunos demonstrar as várias competências desenvolvidas quer ao nível da compreensão e da expressão
escritas e orais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By experiencing the methodology of preparation and presentation of academic and scientific projects and

simulate everyday professional tasks of the area of the course, students could improve their communication
skills (written and oral) in their mother tongue and in English, thus accomplishing the main goals previously

defined, both in terms of linguistic, sociolinguistic and pragmatic competence. At the same time, they were able
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to develop meta-competencies such as metacognition and meta-learning, making use of their critical thinking.

Communication in the course was facilitated by the use of the Moodle platform, where the programme, support
materials and links to relevant Web were made available.

With regard to assessment methodologies, we focused on a holistic approach to allow students to demonstrate
the various skills developed both in terms of comprehension and written and oral expression.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Português:
Dicionário de língua portuguesa, dicionário de verbos conjugados, gramática e prontuário ortográfico. 

AA. VV. – A Dinâmica da Escrita – Como Escrever com Êxito, Plátano Editora, 5ª ed., 2006
AA. VV. – Saber Escrever, Saber Falar, Dom Quixote, 7ª ed., 2008.
AZEVEDO, Mário – Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares – Universidade Católica Editora, Lisboa, 5ª ed.,

2006. 
CEIA, Carlos – Normas para a Apresentação de Trabalhos Científicos, Editorial Presença, Lisboa, 1995.

Inglês:
Cordell, J. (2000). Cambridge business English activities : serious fun for business English students.

Cambridge: Cambridge University Press
Crowther-Alwyn, J. (2000). Business roles : 12 simulations for business English. Cambridge: Cambridge

University Press 
Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman

Pilbeam, A. (2000). International management : business english. Harlow: Pearson Education
Viney, P. (2004). Survival English. Oxford: Macmillan

Mapa IX - Informática

6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Carlos dos Anjos Baptista PL - 78,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

• Consolidar noções básicas sobre informática e informação, nas suas vertentes conceptual, de utilização
evolutiva

• Introduzir noções sobre redes de computadores e outros sistemas de partilha de informação
• Desenvolver capacidades de exploração de ferramentas como processadores de texto e folhas de cálculo.

• Preparar os alunos para a utilização da Internet como um meio expedito de acesso, transmissão e divulgação
de informação à escala mundial.

• Sensibilizar os alunos para a importância do tratamento sistemático da informação e desenvolver os
conhecimentos requeridos na correcta utilização de um sistema de gestão de bases de dados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Consolidate computer basics and information in its conceptual aspects, use evolutionary
• Introduce concepts of computer networks and other systems for sharing information

• Develop capabilities to exploit tools such as word processors and spreadsheets.
• To prepare students for the use of the Internet as an expedient means of access, transmission and
dissemination of information worldwide.

• Raising awareness on the importance of systematic processing of information and develop the knowledge
required in the proper use of a management system databases

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÓDULO I – MOTORES DE BUSCA NA INTERNET
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1. Pesquisa de Informação de carácter genérico
2. Pesquisa de Informação em Bases de Dados

3. Utilização de dicionários on-line
4. Ferramentas de tradução on-line

5. Ferramentas de trabalho em colaboração

MÓDULO II – SISTEMAS INTERNOS DE INFORMAÇÃO
1. Redes e serviços de comunicação

2. Sistema interno de informação da ESTV

MÓDULO III – FERRAMENTAS DO OFFICE

1. Processadores de texto
2. Folhas de cálculo

3. Ferramentas de produtividade

MÓDULO IV – GESTÃO DE INFORMAÇÃO EM BASES DE DADOS
1. Noções de Bases de Dados 

2. Sistemas de Gestão de Bases de Dados

MÓDULO V – CRIAÇÃO DE PÁGINAS WEB
1. Noções fundamentais de websites

6.2.1.5. Syllabus:

MODULE I - SEARCH ENGINES ON THE INTERNET
1. Search information generic

2. Search Information Databases
3. Use of online dictionaries

4. Translation tools online
5. Tools for working in collaboration

MODULE II - INTERNAL INFORMATION SYSTEMS
1. Network and Communication Services

2. Internal information system of ESTV

MODULE III - OFFICE OF TOOLS
1. Word processors

2. Spreadsheet
3. Productivity Tools

MODULE IV - MANAGEMENT OF INFORMATION IN DATABASES
1. Understanding Database

2. Management Systems Databases

MODULE V - CREATION OF WEB PAGES
1. Basic websites

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular começa por abordar noções básicas sobre redes de computadores, a Internet e alguns
serviços disponibilizados, nomeadamente ferramentas de pesquisa de informação, de comunicação, de

trabalho em colaboração, e de tradução de idiomas. Nesta parte, são ainda apresentados aos alunos os
serviços disponibilizados no sítio Web da escola, bem como a plataforma de e-learning.

A restante parte da unidade curricular aborda as ferramentas de produtividade do pacote Office da Microsoft,
numa perspetiva eminentemente prática, nomeadamente o processador de texto Word, a folha de cálculo Excel,

o PowerPoint e o Sistema de Gestão de Bases de Dados Access.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course begins by addressing the basics of computer networks, Internet and some services available,

including search tools for information, communication, collaborative work, and language translation. In this part,
are still

presented students with the services provided on the website of the school, as well as e-learning platform.
The remainder of the course deals with the productivity tools of the Office suite of Microsoft, in an eminently

practical perspective, including the word processor Word, the Excel spreadsheet, PowerPoint and Management
System Database Access.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica a seguir assenta na lecionação de aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais,
permitindo aos alunos evoluir do conhecimento teórico para a análise da realidade apresentada. Nas aulas

serão utilizados os métodos expositivo e interrogativo, incentivando-se a discussão coletiva. Na grande maioria
das aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais os alunos utilizam tarefas orientadas.

A avaliação da unidade curricular está organizada da seguinte forma:
Avaliação contínua

- Módulos I e II: 25% (5 valores)
- Módulo III : 40% (8 valores)
- Módulo IV: 35% (7 valores)

A avaliação é feita em horário letivo, na sala de aula.
Restantes cenários de avaliação

Prova escrita (Exame e Exame de Recurso): 100% (20 valores)
Restrições à aprovação:

- Avaliação contínua: a soma das parcelas ponderadas não pode ser inferior a 9,5 (em 20) valores;
- Restantes cenários de avaliação: a nota da prova escrita não pode ser inferior a 9,5 (em 20)

valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on the following lecionação of theoretical-practical and practical laboratory,

allowing students to develop the theoretical knowledge to the analysis of reality displayed. In class methods are
used and interrogative exhibition, encouraging them to collective discussion. In the vast majority of theoretical-

practical and practical laboratory students use-oriented tasks.
The evaluation of the course is organized as follows:

continuous assessment
- Modules I and II: 25% (5 points)
- Module III: 40% (8 points)

- Module IV: 35% (7 points)
The evaluation is done in school hours, in the classroom.

Assessment of other scenarios
Written examination (Examination and Review of Appeal): 20 (values)

Restrictions on approval:
- Continuous assessment: a weighted sum of the parts can not be less than 9.5

- Remaining evaluation scenarios: a note of the written test can not be less than 9.5

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Dado a unidade curricular ser de cariz eminentemente prático, a grande maioria das aulas são práticas. As
tarefas orientadas conduzem os alunos na resolução de exercícios práticos. Todavia, sempre que se justifique

é feita, pelo docente, uma breve introdução teórica. Para o efeito, é usado o método expositivo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the course is eminently practical in nature, the vast majority of classes are practice. Oriented tasks lead

students in solving exercises . However, where appropriate is made a brief introduction. For this purpose, is
used the expository method.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Encontrar a Informação Certa na web, António Miguel Ferreira, ISBN: 972-722-161-0, FCA Editora
Google Guia de Consulta Rápida – 2ª Edição Atualizada, Magno Urbano, ISBN: 972-722-530-6, FCA Editora

Engenharia de Redes Informáticas, Edmundo Monteiro / Fernando Boavida, ISBN: 972-722-203-x, FCA Editora
Redes de Computadores - Locais e Wireless - Curso Completo, José Gouveia / Alberto Magalhães, ISBN: 972-

722-473-3, FCA Editora
Domine a 110% Word 2007, Isabel Vaz, ISBN: 978-972-722-595-8, FCA Editora

Domine a 110% Excel 2003, Maria José Sousa, ISBN: 972-722-449-0, FCA Editora
Excel 2007 - Guia de Consulta Rápida, Joaquim Alves, ISBN: 978-972-722-610-8, FCA Editora

Curso Avançado de PowerPoint 2003 & XP, Ana Elias, ISBN: 972-722-480-6, FCA Editora
Domine a 110% Access XP, Sérgio Sousa, ISBN: 972-722-284-6, FCA Editora Access 2007 - Guia de Consulta

Rápida, Joaquim Alves, ISBN: 978-972-722-611-5, FCA Editora
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Mapa IX - Publicidade e Relações Públicas

6.2.1.1. Unidade curricular:

Publicidade e Relações Públicas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira T - 19,5; TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com a unidade curricular de Publicidade e Relações Públicas, que o aluno seja capaz de

compreender os conceitos relacionados com a Publicidade e as Relações Públicas no contexto da política de
comunicação de uma empresa/instituição.

Pretende-se que o aluno desenvolva programas de publicidade para um produto ou serviço no enquadramento
do mix da comunicação de uma empresa/instituição.

Pretende-se que o aluno desenvolva políticas de Relações Públicas para um produto ou serviço no
enquadramento do mix da comunicação de uma empresa/instituição.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended with the Advertising and Public Relations subject that the student is able to understand the
concepts related to Advertising and Public Relations in the context of an organization promotion strategy.

It is intended that the student develops advertising programs for a product or service within the framework of an
organization promotion strategy.

It is intended that the student develops public relations policies for a product or service within the framework of
an organization promotion strategy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. As Relações Públicas: Conceptualização
2. O Domínio Das Relações Públicas

3. O Desenvolvimento De Políticas de Relações Públicas 
3.1 Componentes principais de um plano de Relações Públicas

3.2 Execução de um plano de Relações Públicas
3.2.1 Objectivos e públicos

3.2.2 Escolha dos instrumentos de Relações Públicas 
3.2.3 Orçamento
3.2.4 Avaliação 

4. Um instrumento especial de RP: Eventos
4.1 Noções gerais 

4.2 Vários tipos de eventos e seus objectivos
4.3 Etapas na organização de um evento

5. A Publicidade: Conceptualização
6. A Publicidade No Mix De Comunicação

6.1 Os vários tipos de Publicidade
6.2 As atitudes da Publicidade

6.3 Regulamentação da Publicidade
7. O Desenvolvimento De Programas De Publicidade 
7.1 Objectivos e alvos

7.2 O Briefing
7.3 A concepção da campanha

7.3.1 Criação das mensagens
7.3.2 Escolha dos suportes 

7.4 Orçamento
7.5 Avaliação da campanha publicitária

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Public Relations: Concepts

2. The Public Relations' way of act
3. Developing Public Relations strategies

3.1 Main Components of a Public Relations Plan
3.2 How to make a Public Relations Plan

3.2.1 Goals and targets
3.2.2 Public Relations mix
3.2.3 Budget

3.2.4 Evaluation
4. A Special Public Relations instrument: Events

4.1 Concepts
4.2 Types of events and their goals

4.3 Steps in an event organization
5 Advertising: Concepts

6. Advertising and Promotion Mix
6.1 Advertising types

6.2 Advertising attitudes
6.3 Advertising regulation
7. Developing Advertising Programs

7.1 Goals and targets
7.2 The Briefing

7.3 The campaign design 
7.3.1 Creativity

7.3.2 Media choice
7.4 Budget

7.5 Assessment of an advertising campaign

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para que o aluno seja capaz de compreender os conceitos relacionados com a Publicidade e as Relações

Públicas, no contexto da política de comunicação de uma empresa/instituição, é fundamental a
conceptualização inicial das Relações Públicas e Publicidade (pontos 1, 2, 5 e 6 do programa). No que diz

respeito ao saber fazer, isto é, saber construir estratégias e Relações Públicas e Publicidade para
organizações no contexto de estratégias de comunicação, os pontos 3 e 7 são fundamentais. Os conteúdos

destes pontos são focados essencialmente em conceitos e ferramentas necessárias à construção de
estratégias de Relações Públicas e Publicidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In order the student is able to understand the concepts related to Advertising and Public Relations in the context
of a organization promotion strategy is essential the initial conceptualization of Public Relations and Advertising

(1, 2, 5 and 6 of the subject content). With regard to the know-how, that is, the knowledge to build strategies of
Public Relations and Advertising the points 3 and 7 are central. This points contents are primarily focused

concepts and tools necessary to build strategies of Public Relations and Advertising.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas (1,5h/semana): os conteúdos teóricos serão transmitidos pelo docente com apoio de

apresentações Powerpoint, acompanhadas do contacto de exemplos práticos de empresas e instituições. 
- Aulas teórico-práticas (3h/semana): os alunos serão divididos em grupos de 4 a 5 elementos na primeira

semana de aulas, que funcionarão para os trabalhos a realizar nas aulas. Serão distribuídos case studies nas
primeiras aulas do semestre que serão trabalhados de acordo com cada ponto dos conteúdos teóricos da

unidade curricular. 
Avaliação:
- Participação nas aulas (15%), trabalhos desenvolvidos na aulas teórico-práticas 

- Trabalho final de grupo (35%) onde os alunos criaram uma estratégia de Publicidade e Relações Públicas para
uma das seguintes organizações: CPCJ (Comissão de Protecção e Jovens em Risco) ou NAVDDV (Núcleo de

Atendimento à Vítima de Viseu). 
- Prova escrita (50%): é uma prova teórica onde o aluno resolve um case study.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Lectures (1.5h/week): the theoretical contents will be transmitted by the teacher with support of Powerpoint
presentations, together with a viewing and contact of practical examples of organizations situations

- Theorectical-practical (3h/semana): Students will be divided into groups of 4 to 5 elements in the first week of
classes. Case studies were distributed in the first classes of the semester to work each point of the subject
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theoretical content.

Assessment:
- Class participation (15%), work done at the theoretical and practical lessons
- Final work group (40%) where students created a PR and Advertising strategy for one of the following

organizations: CPCJ (Commission for the Protection and Youth at Risk) or NAVDDV (Victim Assistance Center
of Viseu).

- Written test (50%): a theoretical test where the student will solve a case study.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas teóricas foram necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos necessários para que os
alunos entendessem as políticas de Relações Públicas e Publicidade(competência 1). Nas aulas teórico-

práticas os alunos puderam aprender, através da metodologia de case studies, a aplicar os conteúdos teóricos
a contextos práticos, mais especificamente a criar estratégias de Publicidade e Relações Públicas

(competências 2 e 3). 
É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. 
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula. Apesar do principal objectivo destes exercícios ser o
acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias, eles também podem
contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular (com um peso de 15%) e um

incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizessem estes exercícios ficariam
imediatamente impedidos de fazer prova de frequência.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são
disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.
A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e
competências da unidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lectures were necessary for the teaching of theoretical concepts necessary to students understand the
basics of Advertising and Public Relations (skill 1). In practical classes the students could learn, through the

methodology of case studies, to apply the theoretical concepts to practical contexts, specifically to create
strategies Advertising and Public Relations (skills 2 and 3).

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the
classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom. Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught, and
the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of the
course (with a weight of 15%) and is an incentive for continuous assessment, taking into account that students

who didn't accomplish these exercices were not allowd to the semester exam. The communication is facilitated
by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement rules, exercises, summaries and

the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students towards the realities and the
subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for achieving the objectives and skills of

the subject.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brochand, B.; Dionísio, P.; Rodrigues, J.; & Baynast, A. (2010). Publicitor: Comunicação 360º online - offline.

Lisboa: Publicações D. Quixote.
Clow, K.; & Baack, D. (2011) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. New York:

Prentice Hall.
Kotler, P. (2000). Marketing para o Século XXI . Lisboa: Editorial Presença.

Lindon, D; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; & Rodrigues, J. (2004). Mercator XXI. Lisboa: Publicações
D.Quixote.

Mapa IX - Métodos Quantitativos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Quantitativos
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joana Rita da Silva Fialho T - 39; TP - 117

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver a capacidade de raciocínio.

Sensibilizar os alunos para o extenso campo de aplicações da Álgebra Matricial e do Cálculo Diferencial e
Integral.

Proporcionar os fundamentos básicos dos métodos quantitativos, usualmente aplicados nas áreas de
Economia e Gestão.

Dotar os alunos de conhecimentos relativos à seleção de métodos e processos que melhor se ajustem à
resolução de um problema concreto.

Desenvolver atividades de preparação de forma a relacionar a Matemática com outras unidades curriculares.
Usar corretamente a linguagem Matemática no desenvolvimento de técnicas de Cálculo que permitam criar ou
aprofundar conhecimentos essenciais à continuação de estudos nos anos posteriores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Developing thinking skills

Sensitize students to the broad field of applications of Matrix Algebra and Differential and Integral Calculus
Providing the basics of quantitative methods, usually applied in the areas of Economics and Management
Provide the students with capabilities to select methods and processes to solve a concrete problem

Develop preparation activities in order to relate mathematics with other curricular units
Properly use the Mathematical language to develop calculation techniques which create or deepen 

knowledge, essential to the continuation of studies in later years

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Conceitos básicos da Matemática
Matrizes e Determinantes - Definição e Conceitos; Operações com Matrizes; Determinantes de Matrizes
Quadradas

Sistemas de Equações Lineares - Eliminação de Gauss; Eliminação de Gauss-Jordan; Matriz Inversa; Valores
próprios e Vectores próprios

Cálculo Diferencial em IR - Funções Reais de Variável Real: Conceitos Fundamentais, Funções Polinomiais,
Função Exponencial e Função Logarítmica; Limites e Continuidade: Limites em IR, Continuidade e Propriedades;

Derivadas: Definição e interpretação geométrica, Continuidade e Derivabilidade, Regras de Derivação,
Extremos de Funções Reais de Variável Real

Cálculo integral em IR - Integral Indefinido: Definição, Propriedades e Exemplos; Integral Indefinido Imediato;
Integral Definido: Definição, Propriedades e Exemplos; Teorema Fundamental do Cálculo Integral

6.2.1.5. Syllabus:

Fundamentals of Mathematics
Matrices and Determinants - Definition and Concepts; Operations with Matrices; Determinants of Square

Matrices
Systems of Linear Equations: Gauss elimination, Gauss-Jordan elimination, Inverse Matrix, Eigenvalues and

eigenvectors
Differential calculus on IR - Real Functions of Real Variable: Fundamental Concepts; Polynomial functions;
Function Exponential and Logarithmic Function; Limits and Continuity; Limits on IR; Continuity and Properties;

Derivatives: Definition and geometric interpretation, Continuity and differentiability, Derivation Rules, maximum
and minimum of Real Functions of Real Variable

Integral calculus on IR - Indefinite Integral: Definition, Properties and Examples; Elementars Indefinite Integral;
Definite Integral: Definition, Properties and Examples; Fundamental Theorem of Integral Calculus

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos ajudam o aluno a dominar ideias fundamentais e estruturas básicas, utilizando
técnicas de cálculo na resolução de problemas concretos. Os conteúdos da unidade curricular ajudam também

o aluno a desenvolver competências que os ajudam na interpretação e resolução de problemas concretos, para



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

75/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

além de ajudarem no desenvolvimento do raciocínio lógico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus helps students to master the fundamental ideas and basic structures, using calculation techniques

in solving specific problems. The contents of the course also helps students to develop skills that help them in
the interpretation and resolution of specific problems, apart from helping them in the development of logical

reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas e Aulas Teórico Práticas, com exposição dos conteúdos programáticos. São mostrados

exemplos aplicativos e resolvidos exercícios.
A unidade curricular pode ser avaliada através de uma das opções:

• Três testes ao longo do semestre, valendo, respetivamente, 20%, 40%, 40% da nota final. Cada teste tem
classificação mínima de 7.5.

• Um exame na época normal
• Um exame na época de recurso

O aluno tem aprovação na unidade curricular se obtiver uma classificação final mínima de 9.5 em alguma das
opções. 
Se a nota final for superior a 15, o aluno terá que efectuar uma avaliação escrita para defesa de nota.

Caso necessário, a docente poderá fazer uma avaliação extra, oral ou escrita, após a verificação da nota final.
O aluno poderá efetuar melhoria de nota nas condições previstas no Regulamento Pedagógico da ESTGV. Para

as restantes épocas de avaliação, as condições serão as mesmas da época de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures and Theoretical Practice, with exposure of the syllabus. Examples of applications are exhibited and
exercises are solved.
The unit can be assessed by one of the options:

• Three tests throughout the semester that worth, respectively, 20%, 40%, 40% of final grade. Each test has a
minimum grade of 7.5

• A final exam at the normal time
• A final exam at the recourse time

The student has been approved in the course if he obtain a final mark of 9.5 on any of the options.
If the final score exceeds 15, the student must make a written assessment to the defense the grade.

If necessary, the teacher can make an extra evaluation, oral or written, after verification of the final grade.
The student may make grade improvement in accordance with Regulation Pedagogical of ESTGV. For the

remaining evaluation periods, the conditions are the same at the recourse time.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nas aulas teóricas e teórico-práticas, são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre
acompanhados com exemplos ilustrativos. São propostos um conjunto de exercícios para os alunos

resolverem, aplicando assim os conhecimentos adquiridos previamente. A resolução dos exercícios ajuda os
alunos a desenvolver as competências esperadas pelos objetivos da unidade curricular. 
O acompanhamento dos conteúdos ao longo do semestre é incentivado através da resolução de três

frequências, cujo resultado permite ao aluno concluir a unidade curricular com sucesso. Este tipo de avaliação
ajuda o aluno a dedicar-se com mais intensidade a parte da matéria leccionada, o que possibilita uma maior e

melhor aprendizagem. Além disso, a frequência do horário tutorial permite um maior acompanhamento à
unidade curricular e ao esclarecimento de eventuais dúvidas.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são
disponibilizados o programa, normas de funcionamento, enunciados de provas de anos anteriores, sebentas e

sumários.
Para o aluno ter sucesso nesta unidade curricular, é essencial a frequência das aulas e um estudo também

frequente, incentivado pela partição da matéria em três provas durante o semestre. Uma atitude proactiva do
aluno, durante o semestre, ajuda-o a assimilar os conteúdos programáticos e a atingir os objetivos e
competências desta unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures, the theoretical foundations of course are exhibited, always accompanied with illustrative

examples. We propose a set of exercises for students to solve, thus applying the knowledge acquired
previously. The resolution of exercises helps students to develop the skills expected by the objectives of the

course.
The monitoring of contents throughout the semester is encouraged by solving three frequencies, which results
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allow the students to complete the course successfully. This type of assessment helps students to engage with

more intensity of the matter taught, enabling more and better learning. Furthermore, the frequency of tutorial
time allows students to clarify any doubts and allows them a greater monitoring of the course.

The communication is facilitated by using the moodle platform where the program, the evaluation rules, exams
of previous years, greasy / notes of the course and summaries are available.

For students to succeed in this course, it is essential to attend classes and a study also often, encouraged by
the partition of the syllabus in three tests during the semester. A proactive attitude of the student during the

semester helps them to assimilate the contents of syllabus and to achieve objectives and competencies of this
course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

[1] Joana Fialho, Maria Cristina Peixoto Matos, Nuno Conceição e Paula Sarabando – Apontamentos teóricos e
exercícios de Métodos Quantitativos, Área Científica de Matemática, ESTGV

[2] Larson, Hostetler, Edwards. “Cálculo – Volume I”. 8ª Edição, Editora McGraw Hill, São Paulo, 2006.
[3] Alpha Chiang. “Matemática para Economistas”. Editora McGraw Hill, 1982.

[4] Cesaltina Pires. “Cálculo para Economistas”. Editora McGraw Hill, 2001.
[5] Luís T. Magalhães. “Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada”. Texto Editora.
[6] Richard Bronson. “Matrizes”. Editora McGraw Hill, 1993

[7] Demidovitch. “Problemas e Exercícios de Análise Matemática”. Editora McGraw Hill, Lisboa, 1997.
[8] Maria Augusta F. Neves e Maria Luísa C. Brito. “Matemática 10º/11º/12º”. Porto Editora, Porto, 2006.

Mapa IX - Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE2) Inglês Técnico

6.2.1.1. Unidade curricular:

Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE2) Inglês Técnico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Correia Martins O - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Inglês Técnico destina-se a estudantes com um nível intermédio de proficiência em

Inglês e irá permitir-lhes melhorar a sua competência comunicativa, dando-lhes a possibilidade de participar
numa variedade de situações comunicativas no mundo dos negócios. Pretende-se que os estudantes

participem em simulações comunicativas de caráter autêntico quer do ponto de vista situacional quer
internacional Procura, igualmente, familiarizar-se os alunos com terminologia de negócios e prepará-los para
compreender comunicações, fazer apresentações orais, e conduzir discussões e negociações, ler livros e

revistas académicas. A unidade curricular privilegia uma abordagem comunicativa da aprendizagem da língua.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The MCE 2 – Inglês Técnico programme is for individuals with intermediate English proficiency and will allow
them to improve their English for use in a variety of business situations. Training simulations and actual

professional activities and contact systematically expand participant English-language proficiency in diverse
aspects of written and oral business/professional communications, including public speaking, negotiating, case
study analysis, correspondence, report, and proposal writing. It familiarizes students with business terminology

and prepares them to understand academic lectures, make oral presentations, and lead discussions and
negotiations, read scholarly books and journals. The course will focus strongly on reading and comprehension

strategies and on the analysis and preparation of case studies. In addition to intensive class work, the course of
study includes visitation to local businesses as well as interaction with business professors and students.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Focus - Correspondência de Negócios &
Inglês para Marketing
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Expressões usadas na correspondência comercial;
Layout de uma carta comercial;

Solicitar e fornecer informação;
Formas de publicidade;

Funções da publicidade;
Efeitos da publicidade;
Revisão gramatical global.

Oralidade - apresentações de negócios, negociações, telefonemas, reuniões, entrevistas, discussões de
estudos de caso, interações sociais, pronúncia.

Leitura / Vocabulário - temas ligados às empresas e, vocabulário e expressões idiomáticas.
Escrita - cartas comerciais, memorandos, propostas, relatórios, folhetos, brochuras, anúncios, currículos.

Gramática - abordagem sistemática com ênfase em fins empresariais
Projetos - Os planos de negócios, conferências e publicações.

6.2.1.5. Syllabus:

Focus - Business Correspondence & Business Vocabulary
English for Marketing

Expressions used in letter writing;

The lay-out of a business letter;
Enquiries / replies / price quotation;

Forms of advertising;
Functions of advertising;
Effects of advertising;

Global grammatical review.
Speaking - Business presentations, negotiations, telephoning, meetings, interviews, discussions of case

studies, social interactions, pronunciation
Reading/Vocabulary - Business-related and intercultural topics, vocabulary and idioms 

Writing - Business letters, memos, proposals, reports, leaflets, brochures, announcements, résumés, word
processing 

Grammar - Systematic approach with emphasis on business purposes 
Projects - Business plans, conferences, and publications

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Na medida em que a unidade curricular Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas 2 –
Inglês Técnico procura desenvolver competências nas áreas da comunicação e expressão, orais e escritas,

Inglês, e de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a escolha dos conteúdos
programáticos incidiu sobre os domínios pessoal e profissional. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de

conhecer e experimentar as normas de elaboração de correspondência comercial e emails, de simular tarefas
do quotidiano profissional da área do curso, nomeadamente a criação de um plano de marketing.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Since the curricular unit of MCE 2 – Inglês Técnico seeks to develop skills in the areas of communication and
expression, both oral and written in English, according to the Common European Framework of Reference for

Languages, level B1, the choice of contents focused on the personal and professional domains. Thus, students
had the opportunity to know and experience the rules of business correspondence and email writing, to simulate

everyday professional tasks of the course area, including the creation of a marketing plan.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A oralidade assumirá um papel importante durante o semestre, sendo os alunos incentivados a realizar

apresentações orais em sala de aula. Haverá igualmente lugar para discussões e debates, bem como para a
escrita de pequenos e projetos atividades de tradução.

Avaliação será qualitativa assumindo as designações de Aprovado ou Reprovado.

Avaliação Durante o semestre letivo
a) apresentação oral individual: uma campanha de marketing - os alunos serão familiarizados com algumas
descrições de produtos específicos e uma grande variedade de estratégias de marketing. Cada aluno deve

escolher um produto e preparar uma apresentação indicando as melhores estratégias de marketing para a sua
efetiva promoção

b) ePortfolio: projeto colaborativo em que alunos devem resolver todos os exercícios previstos na plataforma
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Moodle.

Para obter aprovação, os alunos precisam para obter Aprovado em todas as atividades de avaliação.

Avaliação em Época de Recursos Especiais e épocas: prova escrita

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Oral skills will assume an important role during the semester; so students will be asked to perform oral
presentations in class. Discussion and debates will also be carried out, as well as small written and translation
projects. 

Assessment will be qualitative in nature assuming the designations of Aprovado or Reprovado. 

Avaliação durante o semestre lectivo 
a) Individual oral presentation: a marketing campaign: students will be provided with some specific product

descriptions and a wide variety of marketing strategies. Each student must choose a product and prepare a
presentation stating the best marketing strategies to promote that specific product, accounting for their choice. 

b) ePortfolio: this is a collaborative project and students must solve all the exercises provided in the e-learning
platform Moodle.

In order to Pass, students need to obtain the classification of Aprovado in all assessment activities.

Avaliação em época de recurso e épocas especiais
Written test

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao experimentar a redação de emails e demais correspondência comercial e ao de simular tarefas do

quotidiano profissional da área do curso, os alunos puderam melhorar a sua competência comunicativa (escrita
e oral) na língua inglesa, correspondendo, assim, aos objetivos previamente definidos, quer ao nível linguístico,

sociolinguístico e pragmático. Paralelamente, puderam desenvolver metacompetências como a metacognição
e a meta-aprendizagem, exercitando, assim, o seu espírito crítico. 

A comunicação na unidade curricular foi facilitada pela utilização da plataforma Moodle, onde foram
disponibilizados o programa, materiais de apoio e ligações para páginas Web pertinentes para o estudo das

matérias.
No que diz respeito às metodologias de avaliação, privilegiou-se uma abordagem holística que permitisse aos

alunos demonstrar as várias competências desenvolvidas quer ao nível da compreensão e da expressão
escritas e orais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

By having the chance of writing emails and other business correspondence and to simulate everyday
professional tasks in the area of the course, students could improve their communication skills (written and

oral) in English, thus meeting the objectives previously defined as far as linguistic, sociolinguistic and pragmatic
competences are concerned. At the same time, they were able to develop meta-competencies such as

metacognition and meta-learning, exercising, their critical thinking skills.
Communication in the course was facilitated by the use of the Moodle platform, where the course programme,
support materials and links to relevant Web pages were made available. With regard to valuation

methodologies, we focused on a holistic approach to allow students to demonstrate the various skills developed
both in terms written and oral comprehension and expression.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cambridge: Cambridge University Press
Johnson, C. (2001). Market leader : test file : upper intermediate business English. Harlow: Pearson Education

Limited 
Longman Dictionary of English Language and Culture. Essex: Longman 

Longman Business English Dictionary. Essex: Longman
Mascull, B. (2004). Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press

Oxford Business English Dictionary for Learners of English. (2005) Oxford: Oxford University Press
Pilbeam, A. (2000). International management : business english. Harlow: Pearson Education

Rimmer, J. A. (1987). English : for commercial practice. London: Bell & Hyman
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Mapa IX - Estratégia e Simulação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estratégia e Simulação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos PL - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António José Queirós Soares de Figueiredo TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António José Queirós Soares de Figueiredo TP - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Compreender a importância da contínua adaptação das organizações à realidade contextual em que se
inserem, procurando sempre aproveitar as possibilidades de interação com essa mesma realidade;

2. Desenvolver o raciocínio estratégico;
3. Contribuir para a compreensão da perspetiva de gestão geral, bem como das diferentes tarefas e papéis

associados ao processo de formulação e implementação da estratégia empresarial;
4. Desenvolver capacidades de abordagem sistemática e aprofundada de análise e solução de problemas
complexos de gestão empresarial;

5. Compreender e aplicar as ferramentas da gestão estratégica, tendo em vista o desenvolvimento da
vantagem competitiva sustentável de uma empresa;

6. Aplicar o “clássico” ciclo de gestão (planear>organizar>agir>controlar), reconhecendo as suas limitações
face a contextos dinâmicos e, por vezes, ambíguos;

7. Desenvolver capacidades de formulação de estratégias de empresa, bem como das diferentes políticas
funcionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Understand the importance of continuous adaptation to the social context of organizations to which they
belong, always trying to take advantage of the possibilities of interaction with this reality;

2. Develop strategic thinking;
3. Contribute to understanding the perspective of general management, as well as different tasks and roles

associated with the process of formulation and implementation of business strategy;
4. Capacity for systematic and thorough approach to analysing and solving complex problems of business

management;
5. Understand and apply the tools of strategic management with a view to the development of sustainable

competitive advantage a company;
6. Apply the "classical" management cycle (plan> organize> do> control), recognizing its limitations compared
to dynamic contexts and sometimes ambiguous;

7. Capacity for formulating business strategies, as well as different functional policies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A Estratégia empresarial (conceitos e metodologia de abordagem)
1.1. Conceito de Estratégia

1.2. Níveis de Estratégia
1.3. Gestão Estratégica e Planeamento estratégico
1.4. Gestão estratégica e Gestão corrente

1.5 Modelo de Gestão Estratégica
2. Análise estratégica

2.1. A Análise externa
2.2. A análise de Grupos Estratégicos; 

2.3. A Análise Interna;
2.4. Adequação estratégica; 

2.5. Análise SWOT 
3. Formulação e conteúdo da Estratégia: 

3.1. A Missão e Visão; 
3.2. Os Objectivos estratégicos; 
3.3. Dimensões estratégicas fundamentais; 

3.4. Estratégia do negócio; 
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3.5. Estratégia corporativa; 
4. Implementação da Estratégia: 
4.1 Governação da empresa; 

4.2. Estratégia e estrutura organizacional; 
4.3. Políticas funcionais 

4.4. Cadeia de valor 
4.5. Gestão por processos 

4.6. Controlo de gestão 
4.7. Avaliação da estratégia 

Trabalhos em Grupo (aulas em laboratório): 

Management Simulator: SimBrand

6.2.1.5. Syllabus:
1. The Business Strategy (concepts and methodology of approach)

1.1. Concept of Strategy
1.2. Levels of Strategy

1.3. Strategic Management and Strategic Planning
1.4. Current management and strategic management

1.5. Strategic Management Model
2. Strategic Analysis
2.1. The external analysis

2.2. Analysis of Strategic Groups;
2.3. The Internal Analysis;

2.4. Strategic fit;
2.5. SWOT Analysis

3. Formulation and content of the Strategy:
3.1. The Mission and Vision;

3.2. The strategic objectives;
3.3. Key strategic dimensions;

3.4. Business strategy;
3.5. Corporate strategy;
4. Strategy Implementation:

4.1. Governance of the company;
4.2. Strategy and organizational structure;

4.3. Functional policies
4.4. Value chain

4.5. Management by processes
4.6. Management Control

4.7. Evaluation of the strategy

Group Work (laboratory classes):
Management Simulator SIMBrand

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objectivos [1] a [7] serão atingidos, quer pela leccionação dos conteúdos do programa, quer pela análise de
situações concretas traduzidas pelo estudo de casos e exploração e apresentação de temas propostos ou

ainda pela utilização do simulador.
Nas aulas TP, nós expomos os conceitos e apresentamos as metodologias a utilizar nas aulas de prática

laboratorial. Recorremos a exemplos concretos, em particular do meio empresarial. 
Nas aulas de prática laboratorial, usamos uma aplicação informática de simulação de gestão, a qual envolverá
a concorrência entre diversas empresas. O ambiente do simulador será fortemente competitivo, exigindo-se

aos grupos de trabalho uma cuidada gestão da empresa virtual pela qual serão responsáveis. Cada grupo será
confrontado com um conjunto de relatórios, a serem fornecidos ao longo de diversas semanas (um ano no

simulador) e que implicam momentos de análise, reflexão e de tomada de decisão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives [1] [7] will be achieved either by the teaching content of the program, either by analysis of

concrete situations translated by case studies and exploration and presentation of proposed themes or by use
of the simulator.

In the theoretical/practical classroom we expose the concepts and present the methodologies used in the
lessons of laboratory practice. We use concrete examples, particularly from the business.

In the laboratory practice classroom we use a simulation software application management, which involve
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competition between different companies. The simulation environment is highly competitive, demanding

workgroups to a careful management of virtual enterprise for which he will charge. Each group will be
confronted with a set of reports to be delivered over several weeks (one year in the simulator) and involving

moments of analysis, reflection and decision-making.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas TP, apresentamos os conceitos e metodologias a utilizar nas aulas de prática laboratorial. A

aprendizagem destes conceitos é complementada nas aulas de simulação.
Recorremos a estudos de caso e à apresentação de temas sobre estratégia. O desenvolvimento de alguns dos

temas favorece a aplicação do método expositivo e do método interrogativo como forma de apresentar
decisões e conclusões. Os alunos farão apresentações individuais, na aula, abordando temas programáticos

previamente definidos, e que pressupõem alguma pesquisa bibliográfica. Estes trabalhos constituem uma das
componentes do sistema de avaliação. 

Nas aulas de prática laboratorial será usado uma aplicação informática de simulação de gestão, a qual
envolverá a concorrência entre diversas empresas, correspondendo cada uma delas a um dos grupos de

trabalho.
A avaliação reflecte a metodologia: Testes escritos (35%) + Temas (15%) + Simulador (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the theoretical/practical classroom we present the concepts and methodologies used in the lessons of
laboratory practice. The learning of these concepts is complemented in simulation classroom.

We use case studies and presentation of topics on strategy. The development of some of the issues favors the
application of the exhibition and the interrogative method as a way to make decisions and conclusions. Students
will make individual presentations in class, addressing programmatic issues previously defined, and which

require some research literature. These documents are a component of the evaluation system.
In the laboratory practical classes will be used a software management simulation, which involve competition

between different companies, each one corresponding to one of the working groups.
Grade reflects coherence with methodologies: writing test (35%) + Themes (15%) + simulator (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Método expositivo favorece a apreensão de conceitos e permite ao docente transmitir conhecimentos e ajudar

na compreensão do aluno de dúvidas que surjam.
A análise de estudo de casospermite, em complementariedade com o método expositivo, aprofundar a

capacidade de análise, a tomada de decisões e alcançar os obj [1] a [7].
Os trabalhos em grupo sobre temas estratégicos, permitem assimilar melhor os conceitos apreendidos no

método expositivo, apreender outras perspectivas conceptuais, explorar novas áreas de conhecimento e,
aquando da apresentação em aula, transmitir essas novas incorporações, ao docente e aos colegas. O debate,

a capacidade de exposição e retórica e argumentação serão melhorados por esta via.
A simulação permite fazer a integração multidisciplinar de conhecimentos e compreender melhor a divisão

funcional das empresas. Ao simular os alunos podem verificar quão certas foram as suas decisões, corrigir
trajectórias, analisar porque determinadas decisões produziram determinados resultados. A simulação está de
acordo com os objectivos propostos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lecture method fosters understanding of concepts and allows the teacher to impart knowledge and assist in

student understanding of questions that arise.
The analysis of case studies allows, in complementarity with the lecture method, the ability to further analysis,
decision making and achieve the goals [1] to [7].

The group work on strategic issues, provide better assimilate the concepts learned in lecture method,
conceptual grasp other perspectives, explore new areas of knowledge and, at the time of presentation in class,

pass these new additions, to the teacher and fellow students. The debate, the ability of exposure and rhetoric
and argumentation will be improved in this way.

The simulation allows the integration of multidisciplinary knowledge and better understand the functional
division of the company. By simulating the students can check how their decisions were right, correct

trajectories, discuss why certain decisions have produced certain results.
The simulation is consistent with the goals set for the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Ferrel, O.C., Hartline, M.: “Marketing Strategy”, South-Western College Pub; 3 edition (April 6, 2004) ISBN:
0324201400

Grant, R.M.: Contemporary Strategy Analysis, Wiley-Blackwell; 7th edition, (2010).
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ISBN-10: 0470747099 ISBN-13: 9780470747094

Manual do Simulador
SANTOS, António Robalo, “Gestão Estratégica - Conceitos, modelos e instrumentos”, Escolar Editora, (2008).

Walker, O.C., Mullins, J., Boyd, J.H. “Marketing Strategy: A Decision Focused Approach”, McGraw-Hill/Irwin; 5
edition (February 24, 2005) ISBN: 0072961902
Wheelen, T.L., Hunger, J. D., “Strategic Management and Business Policy”, New York, Prentice Hall; 10 edition

(October 10, 2005)
Wood, M. B.: “Marketing Plan Handbook and Marketing Plan Pro” Prentice Hall; 2 edition (December 15, 2004)

ISBN: 0131641492

Mapa IX - Fundamentos de Estatística

6.2.1.1. Unidade curricular:

Fundamentos de Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paula Cristina Sarabando dos Santos TP - 117,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O aluno deve saber utilizar as ferramentas da estatística descritiva adequadamente, de modo a ser capaz,
designadamente, de produzir um estudo descritivo e de interpretar resultados, resumir a informação contida

num conjunto de dados de forma a evidenciar os aspetos mais relevantes ou pertinentes e produzir uma
descrição simples, concisa e completa de uma população caracterizada por um atributo. Deve ainda dominar
as ferramentas ao nível do cálculo de probabilidades e das distribuições de variáveis aleatórias, de modo a ser

capaz de modelar situações probabilísticas elementares e usar estes modelos para extrair informação útil
acerca do fenómeno aleatório em causa. Ademais, o aluno deve compreender o significado de um intervalo de

confiança e saber, designadamente, escolher o intervalo de confiança adequado para analisar determinada
questão concreta, avaliar o tamanho da amostra necessário para estimar uma média ou uma proporção com

uma precisão definida à priori, etc.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must know how to use correctly the descriptive statistics tools, so as to be able, in particular, to

produce a descriptive study and to interpret results, summarize the information contained in a data set in order
to highlight the most relevant or pertinent aspects , and to produce a simple, concise and full description of a

population characterized by an attribute. It should also control the tools related the calculation of probabilities
and distribution of random variables, so as to be able to model probabilistic situations, and use these models to

extract useful information about the random phenomenon in question. In addition, students should understand
the meaning of a confidence interval namely, knowing how to choose the appropriate confidence interval to

analyze certain specific issue, evaluate the sample size necessary to estimate a mean or a ratio with an
accuracy defined a priori, etc..

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I – Estatística Descritiva
II - Teoria de Probabilidades

III - Variáveis Aleatórias
IV - Distribuições de Probabilidade

V –Amostragem e Distribuições por Amostragem
VI – Estimação
VII – Aplicações com software

6.2.1.5. Syllabus:
I – Descriptive statistics
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II - Principles of probability
III - Random Variables

IV - Probability distributions
V – Sampling and Sampling Distributions

VI – Estimation
VII – Software application

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

São transmitidos aos alunos os fundamentos da Estatística necessários à compreensão dos métodos
estatísticos constantes do programa desta unidade curricular e da unidade curricular de Estatística Aplicada.

Esta compreensão é fundamental para que o aluno saiba aplicar estes métodos corretamente e interpretar os
resultados obtidos. Pretende-se também que o aluno adquira prática na resolução de problemas com recurso a

software. A abordagem dos conteúdos programáticos é realizada de forma que cada novo conceito
apresentado e discutido no seu aspeto teórico seja antecedido de uma motivação, mostrando a sua aplicação e

acompanhado de exemplos simples para uma melhor compreensão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The fundamentals of statistics needed to understand statistical methods in the program of this course and the

course of Applied Statistics are transmitted to the students. This understanding is essential for the student to
learn how to apply these methods correctly and interpret the results. It is also intended that the students

acquire practice in solving problems using software. Syllabus approach was held so that each new concept
presented and discussed in its theoretical aspect was preceded by a motivation, showing its application and

accompanied by simple examples for better understanding.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição dos conteúdos programáticos é feita utilizando algum material de apoio e é acompanhada de

exemplos elucidativos. Depois da exposição dos conteúdos são resolvidos exercícios de aplicação. Nas aulas é
dada oportunidade ao aluno de resolver exercícios e de tirar dúvidas. Mais, é incentivado a participar

respondendo às questões colocadas pelo docente e/ou colocando ele próprio questões relativas às matérias
lecionadas.

Consideram-se as seguintes componentes de avaliação:
TI: Testes de avaliação intercalares

TP: Trabalho prático
PF: Prova escrita de frequência

PE: Prova escrita de exame

A avaliação é feita por uma das seguintes formas:
- Avaliação durante o período letivo com classificação final dada por: 0.2*CTI+0.1*CTP+0.7*CPF

- Avaliação em exame final com classificação final dada por: Max {0.2*CTI+0.1*CTP+0.7*CPE, CPE}

Um aluno que obtenha uma classificação final inferior a 9.5 poderá ser sujeito a uma prova de avaliação oral
para obter aprovação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The exposure of the syllabus is made using some support material and is accompanied by clear examples. After
the exposure of the contents exercises are solved. In the classes the student is given the opportunity to solve

exercises and ask questions. Moreover, it is encouraged to participate by answering questions posed by the
teacher and / or putting himself questions concerning the subjects taught.

The following evaluation components are considered:

TI: Tests
TP: Practical work

PF: Frequency
PE: Exam

The assessment is made by one of the following ways:

- Evaluation during the year with final classification given by 0.2*CTI+0.1*CTP+0.7*CPF
- Evaluation with final exam with final classification given by Max {0.2*CTI+0.1*CTP+0.7*CPE, CPE}

A student who obtains a final mark of less than 9.5 may be subject to an oral assessment test.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nas aulas são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre acompanhados com exemplos

ilustrativos. São propostos um conjunto de exercícios para os alunos resolverem, aplicando assim os
conhecimentos adquiridos previamente. A resolução dos exercícios ajuda os alunos a desenvolver as
competências esperadas pelos objetivos da unidade curricular. O acompanhamento dos conteúdos ao longo do

semestre é incentivado através da resolução de um trabalho de grupo e de dois testes. Este tipo de avaliação
ajuda o aluno a dedicar-se com mais intensidade a parte da matéria lecionada, o que possibilita uma maior e

melhor aprendizagem. Além disso, a frequência do horário tutorial permite um maior acompanhamento à
unidade curricular e ao esclarecimento de eventuais dúvidas. A comunicação na unidade curricular é facilitada

pela utilização da plataforma moodle, onde são disponibilizados o programa, normas de funcionamento,
enunciados de provas de anos anteriores, sebentas e sumários. Para o aluno ter sucesso nesta unidade

curricular, é essencial a frequência das aulas e um estudo também frequente, incentivado pela partição da
matéria em três partes durante o semestre. Uma atitude proactiva do aluno, durante o semestre, ajuda-o a

assimilar os conteúdos programáticos e a atingir os objetivos e competências desta unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical foundations of the course are exposed in the classes, always accompanied with illustrative

examples. A set of exercises are proposed for students to solve, applying the knowledge acquired previously.
The resolution of exercises helps students developing the skills expected by the objectives of the course. The

monitoring of content throughout the semester is encouraged by solving a work group and two evaluation tests.
This type of assessment helps students to engage with more intensity the matter taught, enabling more and

better learning. Furthermore, the frequency of tutorial time allows greater monitoring of the course and enables
to clarify any doubts. The communication module is facilitated by using the moodle platform where the program,
performance standards, exams from previous years, theoretical material and summaries are available. For

students to succeed in this course, it is essential to attend classes and also to study often, this is fostered by
the partition of the matter into three parts during the semester. A proactive attitude of the student during the

semester helps to assimilate the contents of the program and to achieve objectives and competencies of this
course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

[1] Guimarães, R. C. e Cabral, J. A. S. Estatística, McGraw-Hill.

[2] Henriques, C., Apontamentos de Probabilidades e Estatística, Publicação do Departamento de Matemática
da Escola Superior de Tecnologia de Viseu e da ADIV.

[3] Johnson, R. A. e Bhattacharyya, G. K., Statistics: Principles and Methods, Jonh Wiley & Sons, Inc. 

[4] Kazmier, Leonard J., Estatística Aplicada à Economia e Administração, McGraw-Hill.

[5] Mark, L. B. e Levine, D. M., “Basic Business Statistics: Concepts and Applications”, Prentice-hall
International Editions. 

[6] Milton, J.S. e Arnold, Jesse C.,Introduction to Probability and Statistics, McGraw-Hill International Editions. 

[7] Montegomery, D. C. e Runger, G. C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Jonh Wiley & Sons, Inc. 

[8] Mood, A. M., Graybill, F. A. e Boes, D. C., Introduction to the theory of Statistics, McGraw-Hill International
Editions. 

[9] Murteira, Bento, Probabilidades e Estatística, Vol. I e II, McGraw-Hill.

Mapa IX - Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE5) Trabalho em equipa e

Cooperação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE5) Trabalho em equipa e Cooperação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Leocádio Daniel Campos Nunes S - 9,75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado S - 9,75

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Paulo Pereira Alves Calado S - 9,75
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolver nos alunos a consciência da importância do desenvolvimento da competência Trabalho em
Equipa. 

Sensibilizar os alunos para o significado e a importância do Trabalho em Equipa.

Definir os critérios e princípios de um trabalho em equipa.

Desenvolver a capacidade para transmitir confiança e influenciar pessoas.
Aplicar os princípios da organização do trabalho em equipa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Develop in students an awareness of the importance of developing competence Teamwork.
Sensitize students to the meaning and importance of Teamwork.

Define the criteria and principles of team work.

Develop the ability to convey trust and influence people.

Apply the principles of organizing teamwork

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os grupos e as equipas nas organizações

Definir equipa/grupo
Características de uma equipa/grupo 

Fases do desenvolvimento das equipas

Barreiras ao trabalho em equipa

Equipa eficaz vs Equipa ineficaz
Condições para o trabalho em equipa

A liderança nas equipas de trabalho

Vantagens e desvantagens do trabalho em equipa

6.2.1.5. Syllabus:

Groups and teams in organizations

Set team / group

Characteristics of a team / group
Stages of development teams

Barriers to teamwork

Effective Team vs Team ineffective
Conditions for teamwork

The leadership in work teams

Advantages and disadvantages of teamwork

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteudos programáticos fornecem aos alunos os conhecimentos teóricos necessários para a aquisição de

competencias pessoais que lhes permitam trabalhar em equipa.

Nesta unidade curricular os alunos colocam em prática os conhecimentos teóricos através de atividades de
grupo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus provides students with the theoretical knowledge required for the acquisition of personal

competencies that enable them to work together.
In this course students put into practice the theoretical knowledge through group activities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino é expositiva e com recurso a outras técnicas nomeadamente a visualização de um
vídeo, a resolução de exercícios práticos e realização de Dinâmicas de Grupo.

A avaliação é continua devendo os alunos participar em pelo menos 2/3 das sessões.Os alunos que não

tenham a participação em 2/3 das sessões, resolução dos casos práticos e apresentação do trabalho de grupo
realizaram exame em época normal e de recurso para aprovação á disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching is expository and using other techniques including viewing a video, the resolution of practical

exercises and realization of Group Dynamics.
The evaluation is continuing. Students must participate in at least two thirds of sessões.Students who are not
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participating in two thirds of the sessions, resolution of the case studies and presentation of group work

examinations performed in normal time and appeal to approval will discipline.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A exposição dos assuntos e a resolução de casos práticos permitem aos alunos ver as especificidades do

trabalho em equipa
A Dinãmica de grupos permite também treinar os alunos na forma de resolução de problemas em

grupo.Desenvolvem assim a capacidade para resolver conflitos e terinam a assertividade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The oral presentation of affairs and the resolution of practical cases allow students to see the specifics of

teamwork.

Group dynamics allows also train students in the form of problem solving on a team. Students also develop

ability to managing conflicts and they pratice assertiveness.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Apresentações Power Point e textos de apoio fornecidos durante as sessões.

COMO FAZER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS, Dale Carnegie, Livraria Civilização, Porto
MANUAL DE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E GESTÃO, M. Pina e Cunha, A. Rego, C. Cabral-

Cardoso,R. Campos e Cunha RH Editora 2006

Mapa IX - Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE6) Desenvolvimento de Carreira

6.2.1.1. Unidade curricular:

Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE6) Desenvolvimento de Carreira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Leocádio Daniel Campos Nunes S - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os alunos nesta UC devem:

Efectuar a análise da actual concepção do conceito de carreira profissional

Clarificar as expectativas e as possibilidades de evolução profissional
Desenvolver uma estrutura humana assente na polivalência e mobilidade

Identificar as novas tendências e modelos no desenvolvimento profissional

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must be able to:

Perform the analysis of the current design of the concept of career.

Clarify expectations and opportunities for professional development
Develop a human framework based on the versatility and mobility

Identify emerging trends and patterns in professional development

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Gestão e desenvolvimento de carreiras
Noção de carreira profissional

Evolução da noção de carreira

Planeamento de carreiras
Os gestores de Recursos Humanos e as carreiras profissionais

Vantagens/Benefícios do Planeamento de carreira
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6.2.1.5. Syllabus:

Management and career development
The concept of career

Evolution of the concept of career

Career Planning
The Human Resources Managers and careers

The Advantages / Benefits of Career Planning

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteudos programáticos permitem aos alunos que estão em fase de iniciar a sua carreira profissional,
adquirir conhecimentos para planear e implementar as sua escolhas profissionais

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The programmatic contents allow students who are in the process of starting their career, with knowledge to
plan and implement their career choices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino fez-se com o recurso á exposição oral e mediante apresentação e discussão de
textos. 

Resolução de Casos Práticos.

A avaliação foi continua devendo os alunos participar em pelo menos 2/3 das sessões.Os alunos que não

tenham a participação em 2/3 das sessões, resolução dos casos práticos e apresentação do trabalho de grupo
realizaram exame em época normal e de recurso para aprovação á disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching was done with the resource at oral presentation and discussion of texts.
Resolution of Case Studies.

The evaluation was continuing and students must participate in at least two thirds of sessões. Students who are

not participating in two thirds of the sessions, practical resolution of cases and presentation of group work

examinations performed in normal time and appeal to approval will discipline.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A exposição dos assuntos e a resolução de casos práticos permitem aos alunos ver a aplicabilidade dos
assuntos e dos instrumentos de gestão de carreira no planeamneto da mesma.

A resolução de casos práticos permite ainda que os alunos desenvolvam as competencias fundamentais para

o seu desenvolvimento profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The oral presentation of affairs and the resolution of practical cases allow students to see the applicability of

subjects and career management tools to plan their carrers.

The resolution of practical cases also allows students to develop the competencies essential to their
professional development.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Textos de apoio e Casos práticos fornecidos nas sessões.
HUMANATOR (5ª Edição), Pedro B. da Câmara e outros

Mapa IX - Produção Multimédia

6.2.1.1. Unidade curricular:

Produção Multimédia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Catarina Marques de Sousa T - 19,5
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Joana Maria Pereira Pestana TP - 78,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Joana Maria Pereira Pestana TP - 78,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Distinguir diferentes tecnologias de comunicação através dos seus media e contextos. 

- Reconhecer e criar uma narrativa; 

- Explorar os cruzamentos de media e a acção de cada médium sobre a sociedade e a cultura.

- Consolidar conhecimentos de caráter tecnológico específicos do áudio digital, vídeo digital animação.
- Produzir conteúdos multimédia que reflitam uma consciente escolha dos meios (digitais) para servir a

comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To distinguish different communication technologies through their media and contexts.

- To recognize and create a narrative.

- To explore the intersections of media and the action of each medium on society and culture.

- To consolidate technological knowledge specific to the areas of digital audio, digital video and animation (art).
- To produce media projects that reflect a conscious choice of digital media to serve the communication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Sistemas de informação multimédia: Definição; Tipos media; Caraterísticas
2. Tipos de media estáticos e dinâmicos: Texto; Gráficos vectoriais; Imagens bitmap; Vídeo; Animação; Áudio

digital

3. Projeto multimédia: Análise e planeamento; Design; Produção; Teste e validação; Distribuição
4. Edição de texto e de imagem: Edição de imagem bitmap em Adobe Photoshop; Edição de imagem vectorial

em Adobe Illustrator; Tipografia digital: expressividade, funcionalidade e legibilidade

5. Imagem em movimento: animação e vídeo: A narrativa visual e a narrativa sonora; Aspetos técnicos e

tecnológicos; Tratamento sonoro; Sequenciação, samplagem; Manuseamento das aplicações de edição de
vídeo e áudio Adobe Premiere e Audacity

6. Interactividade: Definição do conceito de Interactividade; Apresentações passivas e interactivas;

Personalização da apresentação; Classificação das aplicações multimédia interactivas

7. Complementaridade: Criação de apresentações multimédia em Flash CS3/CS4
8. Projetos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Multimedia information systems: Definition, types media; Features
2. Types of media static and dynamic: text, vector graphics, bitmap images, Video, Animation, Digital Audio

3. Multimedia Project: Analysis and Planning, Design, Production, Testing and Validation; Distribution

4. Text and image: Editing bitmap image in Adobe Photoshop, vector image editing in Adobe Illustrator, Digital

Typography: expressiveness, functionality and legibility
5. Motion picture, animation and video: The visual narrative and sound narrative; Technical and technological

aspects; Processing sound; Sequencing and editing; Video editing (Adobe Premiere) and sound audio

(Audacity)
6. Interactivity: Definition; Passive and interactive presentations; Customization of the presentation;

Classification of interactive multimedia applications

7. Complementarity: Creating multimedia presentations in Flash CS3/CS4

8. Projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram veiculados aos alunos nas aulas teóricas e nas aulas teórico-práticas sob

metodologias diferentes dada a modalidade de aula. 
Nas aulas teóricas, foram abordados os vários tipos de media. Nas práticas, esses mesmos conceitos foram

aplicados de um modo prático, através da utilização de softwares específicos para a edição de texto, imagem

vectorial, imagem bitmap, vídeo e som.

O projecto final da disciplina é, no fundo, o culminar de todo o conhecimento adquirido ao longo do semestre: a
realização de uma apresentação multimédia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The content was delivered to the students in the theoretical and in the practical classes using methodologies

adapted to the nature of the lesson.
The theoretical classes explored the definition of the different types of media. The practical classes set those

concepts in a much more practical way, through the using of specific softwares for text, vectorial images,

bitmap images, video and audio.
The final project is, in essence, the culmination of all the knowledge acquired during the semester: the creation

of a multimedia presentation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina de Produção Multimédia desenvolver-se-á através da realização de projetos teórico-práticos. Serão
estudados diversos media — introduzindo-os tecnologicamente quando necessário — tentando explorar a sua

expressividade e potencial comunicativo.

Avaliação Contínua (apenas na Época Normal): 
- Assistência (5%): 2/3 no caso do aluno em regime normal, 1/3 no caso de aluno trabalhador-estudante; a

obrigatoriedade acima referida aplica-se apenas aos alunos matriculados no ano curricular da unidade a que

respeita a avaliação. 

- Projetos (70%): Realização de 3 projetos práticos.
- Frequência/Exame (25%): 7 valores de nota mínima.

Avaliação em Exame Final:

- Teste escrito (30%): 7 valores de nota mínima.

- Portefólio com os projetos propostos no âmbito da disciplina (50%).
- Proposta de trabalho complementar (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This subject will include the development of theoretical and practical projects.
The study focus will be spread by a wide variety of media - which will be introduced technology as necessary -,

particularly in their expressivity and their potential as means of communication.

Continuous assessment (only in Regular Season):

- Assistance (5%): 2/3 for regular students, 1/3 for student employee.
- Projects (70%): 3 practical projects.

- Exam (25%): minimum score of 7 points.

Final Exam assessment:
- Exam (30%): minimum score of 7 points.

- Portfolio with the proposed projects within the subject (50%).

- Complementary project (20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teóricas tiveram um carácter mais expositivo, apresentando aos alunos conceitos genéricos acerca

da área multimédia, assim como estudo de casos exemplificativos dos conteúdos.
As aulas teórico-práticas tiveram uma componente dedicada à aprendizagem dos softwares e outra dedicada à

realização dos projetos.

Deste modo, os conteúdos teóricos foram aplicados na realização de projetos práticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theoretical classes followed a more expositive character, presenting generic concepts about the

multimedia subject, as well as case studies adapted to the content.

The practical classes were focused on software learning and the development of projects.
Thus, the theoretical knowledge was used in carrying out practical designs.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

AMBROSE, Gavin, HARRIS, Paul (2005) Image.  AVA Publishing SA, Lausanne
AMBROSE, Gavin, HARRIS, Paul (2005) Typography. AVA Publishing SA, Lausanne

BURROUGHS, William (1994) A revolução electrónica; trad. Maria Leonor Teles e José Augusto Mourão. Lisboa:

Vega

DUARTE, Nancy (2008) Slideology: the art and science of creating great presentaions. O’Reilly Media
FLUCKIGER, François (1995) Understanding Networked Multimédia: Applications and Technology. Pearson

Education. 

GERE, Charlie (2008) Digital Culture. Reaktion Books

GONÇALVES, Anabela (2007) Flash CS3. Lisboa: Centro Atlântico
JARDI, Enric (2007), Twenty-two things you should never do with typefaces (that some typographers will never

tell you). Barcelona: Actar
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LUPTON, Ellen (2004) Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors & students. Princeton
Architectural Press

OLLINS, Wally (2003) On brand. Thames and Hudson

RIBEIRO, Nuno Magalhães (2004) Multimédia e Tecnologias Interactivas. FCA – Editora Informática

Mapa IX - Estatística Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carla Manuela Ribeiro Henriques T - 19,5; TP - 39,0; PL - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se desenvolver no aluno uma compreensão intuitiva da estatística e do raciocínio estatístico, que lhe

permita, perante um problema desconhecido, saber qual ou quais as ferramentas estatísticas a aplicar e, se
necessário, pesquisar técnicas estatísticas não abordadas na u.c. que o ajudem a resolver o problema.

Pretende-se também que o aluno adquira prática na resolução de problemas com recurso a software.

O aluno deverá dominar ferramentas tais como testes de hipóteses, regressão e análise de variância, que o
ajudarão a obter respostas a problemas concretos dentro da sua área de atividade, particularmente, na

compreensão e interpretação dos resultados e análises estatísticas feitas por outros investigadores e/ou

artigos publicados na sua área de atividade. 

De um modo geral, o aluno deverá ser capaz de participar de forma contributiva na realização de estudos
estatísticos que envolvam tratamento estatístico dos dados e interpretação de resultados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended to develop in the student an intuitive understanding of statistics and statistical reasoning, whereby,
before an unknown problem, he will be able to know the appropriate statistical tools to apply and, if necessary,

to search for other statistical techniques not covered in the u. c. that could be used to analyze the problem. 

The student must grasp tools such as hypothesis testing, regression and analysis of variance, which will help

him to get answers to specific problems within his area of activity, particularly in the understanding and
interpretation of results and statistical analysis done by other researchers and / or articles published in his field

of activity.

In general, students should be able to participate in a valuable manner in studies involving statistical analysis of

data and interpretation of results

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Testes de Hipóteses Paramétricos (Testes para uma média populacional e para a comparação de duas médias

populacionais; testes para a variância de uma população normal e para a comparação de variâncias de
populações normais; testes para a proporção e para a comparação de duas proporções)

Análise de Variância (Análise de variância com 1 fator e com dois fatores; testes de comparações múltiplas -

teste HSD de Tuckey, Teste de Scheffé)
Análise de Regressão e de Correlação simples e múltipla (Modelo de regressão linear simples e múltipla;

estimação dos parâmetros do modelo pelo método dos mínimos quadrados; qualidade do ajustamento -

coeficientes de correlação e de determinação; análise de resíduos; testes de hipóteses sobre os coeficientes

de regressão; teste F para testar a significância da regressão)
Testes de Hipóteses Não Paramétricos (Testes da qualidade do ajustamento; tabelas de Contingência - teste do

Qui-quadrado, teste de Kruskal-Wallis)

Aplicações com software

6.2.1.5. Syllabus:

Parametric Tests of Hypothesis (Tests concerning one population mean and concerning the difference between
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two population means; tests on the variance of a normal population and tests to compare variances of normal
populations; tests on a proportion and on the difference between two proportions)

Analysis of Variance (Single-factor and Two-factor ANOVA; pairwise comparisons - Tukey HSD test, Scheffé

test)

Sinple and Multiple Regression and Correlation(estimation of model parameters by least squares method,
goodness of fit measures - correlation coefficient and coefficient of determination, residual analysis, testing

hypotheses about model parameters, testing for significant regression)

Nonparametric Tests of Hypothesis (Tests of goodness of fit, contingency tables - Chi-square test, Kruskal-
Wallis Test)

Applications with software

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos incluem as técnicas estatísticas mais habituais na investigação e
desenvolvimento de trabalhos na área do Marketing, bem como aplicações das mesmas com software

apropriado. A aplicação das técnicas estatísticas abordadas, a vários casos práticos, recorrendo a software

apropriado, proporciona ligeireza e treino na aplicabilidade dessas técnicas, o que, a par do entendimento dos
fundamentos teóricos das técnicas, promove o desenvolvimento de uma compreensão intuitiva da estatística e

do raciocínio estatístico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes the most common statistical techniques in Marketing research as well as applications of

these statistical techniques with appropriate software. The application of statistical techniques tosveral case

studies, using appropriate software, provides lightness and training in the applicability of these techniques,

which, together with the theoretical understanding of the techniques, promotes the development of an intuitive
understanding of statistics and statistical reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

São usados slides para introdução e apresentação das técnicas estatísticas, tendo estes por base exemplos
elucidativos. Nas aulas teórico práticas e nas aulas laboratoriais são resolvidos exercícios de aplicação das

técnicas estatísticas, com recurso à máquina de calcular e ao computador. 

Na avaliação consideram-se as seguintes componentes: Testes de avaliação intercalares, trabalho de grupo,

outros elementos de avaliação, prova de frequência e prova de exame, cujas classificações denotamos por CTI,
CTG, COEA, CPF, CPE, respetivamente. CTG será zero se uma das seguintes situações ocorrer: i) o trabalho

contém partes copiadas (não originais); ii) o aluno tem CTI inferior a 7 valores num dos testes intercalares. A

classificação final da avaliação durante o período letivo será dada por

Max{0.2CTI+0.1CTG+0.7CPF,0.2CTI+0.1CTG+0.6CPF+0.1COEA,CPF}
e em exame final por CPE.

Prevê-se uma oral se a classificação final for inferior mas próxima de 9.5 valores e se for superior a 17 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Slides are used for the introduction and presentation of statistical techniques, which rest on illustrative

examples. In the TP classes and PL classes, exercises are solved applying the statistical techniques, resorting

to the calculator and to a computer package.

In the evaluation, the following components are considered: mid-term tests, group work, other elements of
assessment, written test of frequency and written test of exam, whose classifications are denoted by CTI, CTG,

COEA, CPF, CPE, respectively. CTG is zero if one of the following occur: i) the group work contains parts copied

(not original), ii) the student has CTI less than 7 values in the mid-term tests. The final evaluation during the
semester will be given by

Max{0.2CTI+0.1CTG+0.7CPF,0.2CTI+0.1CTG+0.6CPF+0.1COEA,CPF}

and in the final exam for CPE.

An oral will take place if the final classification is less than, but close to, 9.5 and if is more than 17 values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A apresentação dos temas com recurso a exemplos promove não só uma melhor compreensão intuitiva das
técnicas estatísticas, mas também a captação da utilidade dessas técnicas em contextos práticos. A utilização

de software apropriado facilita a aplicação das técnicas estatísticas, favorecendo assim a sua utilização em

problemas concretos de investigação. O trabalho de grupo incluído na avaliação complementa esta metodologia

na medida em que proporciona treino na aplicabilidade das técnicas estatísticas abordadas com recurso a
software. Este carater instrumental complementa os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos das

técnicas estatísticas, fornecidos nas aulas teóricas, promovendo o desenvolvimento do raciocínio estatístico e,

consequentemente, o desenvolvimento de uma capacidade crítica em relação a resultados de estudos que
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recorram a técnicas estatísticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The presentation of the topics with the use of examples, not only promotes a better intuitive understanding of

statistical techniques, but also contributes to the capture of the usefulness of these techniques in practical
contexts. The use of appropriate software facilitates the application of statistical techniques, which favors their

use in specific research problems. The work group included in the evaluation complements this methodology to

the extent that provides training in the applicability of the statistical techniques using software. This
instrumental character complements the knowledge of the theoretical foundations of the statistical techniques,

provided in the T classes, promoting the development of statistical reasoning and hence the development of a

critical capability towards results of studies that make use of statistical techniques.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Henriques, C., Apontamentos de Probabilidades e Estatística, Publicação do Departamento de Matemática da

Escola Superior de Tecnologia de Viseu;

Henriques, C. e Malva, M., Exercícios Resolvidos de Inferência Estatística, Departamento de Matemática da
Escola Superior de Tecnologia de Viseu;

Maroco, J. (2007). Análise Estatística com utilização do SPSS, Edições Sílabo;

Pedrosa, A. C. e Gama, S. M. A. (2004). Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística. Porto Editora.

Pestana, D. e Velosa, S. (2006). Introdução à Probabilidade e Estatística, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Conjunto de slides, fichas de trabalho, notas explicativas, etc, produzidos pela docente (ou em colaboração com

outros docentes) disponibilizados na plataforma moodle.

Mapa IX - Direito Aplicado ao Marketing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Direito Aplicado ao Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rogerio Carlos Almeida da Silva TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filomena Alexandra Lopes Cesário TP - 39

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Filomena Alexandra Lopes Cesário TP - 39

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Propiciar aos estudantes a aquisição/consolidação dos conceitos essenciais para o exercício das funções de

marketing;
Fornecer instrumentos de índole prática nos diversos domínios jurídicos fundamentais do marketing; 

Proporcionar uma estrutura organizada do conhecimento jurídico e análise de diplomas legais/jurisprudência

prática no âmbito das diversas áreas do marketing.

Escolher e aplicar, no momento e nas condições oportunas, as técnicas adequadas, através do seu bom senso,
experiência e conhecimentos;

Capacidade de aprender e de resolver problemas;

Aplicar conhecimentos na resolução de problemas;

Trabalhar em grupo de forma integrada;
Ter sentido crítico e autocrítico, de forma construtiva e oportuna;

Desenvolver competências ao nível da prática, como um meio de aplicação dos fundamentos teóricos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Give students the acquisition / consolidation of the concepts essential to the performance of marketing

functions;

Provide practical tools for nature in the various fields of fundamental legal marketing;

Provide an organized structure of legal knowledge and analysis of legislation / case law practice within the
various areas of marketing.

Choose and apply at the time and in suitable conditions, the proper techniques, using your common sense,
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experience and knowledge;

Ability to learn and solve problems;

Apply knowledge to solve problems;

Working in groups in an integrated manner;
Having judgment and self-critical in a constructive and timely;

Develop skills in the practice as a way of application of the theoretical.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Direito das Empresas

Formas jurídicas de empresas

Tipos societários

Processos de constituição de sociedades comerciais

Direitos da propriedade industrial

Patentes 
Modelos de utilidade

Desenhos

Insígnia

Logótipo
Marca

Registo; negócios sobre direitos privativos: cessão, licença e franchising.

Direito da Concorrência
Concorrência desleal

Defesa da concorrência

Direito do Consumo

Protecção jurídica dos consumidores

Meios de defesa do consumidor

Lei de defesa do Consumidores
Cláusulas contratuais gerais

A qualidade do produto: a responsabilidade do produto

Regimes de preços

Direito da Comunicação

Enquadramento constitucional das liberdades de expressão e de informação

Regime jurídico da publicidade
Contratos publicitários

Direito da protecção da privacidade

Protecção de dados pessoais
Comércio electrónico

Privacidade no sector das comunicações electrónicas

6.2.1.5. Syllabus:
Business Law

Legal forms of companies

corporate types

Procedures for setting up companies

Industrial property rights

Patents

Utility Models
Drawings

Insignia

Logo
Mark

Register; business on private rights, sale, licensing and franchising.

Competition Law
Unfair competition

Protection of competition

Consumer Law

Legal protection for consumers
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Means of Consumer Protection

Consumer protection law

General contract terms
The product quality, product liability

Pricing schemes

Media Law (Communication)
Constitutional freedoms of expression and information

Legal status of advertising

Advertising contracts

Privacy protection law

Protection of personal data

e-commerce
Privacy in the electronic communications sector

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos compatibilizam-se com os objectivos na medida em que aqueles são desenvolvidos com

recurso, sempre presente, à análise da legislação a estes atinente, logrando-se, assim, harmonizá-los com os
conteúdos programáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The contents reach and combine with the objectives in so far as those are developed using, the analysis of the
legislation these regards, managing up, so bring them into line with the syllabus

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os modos de actuação didáctica serão orientados pelos objectivos estabelecidos para a Unidade Formativa. 
As sessões contarão, sempre que se justificar e for possível, com a realização de trabalhos práticos de

aplicação dos conhecimentos leccionados.

Será utilizada uma metodologia de ensino que pressuponha uma actividade expositiva e orientadora por parte

do formador mas sempre em articulação com actividades de investigação e participação activa dos formandos
de modo a que se desenvolvam competências práticas nomeadamente através da exposição oral de trabalhos.

Avaliação:

- frequência: os alunos com mínimo de 10 valores, são aprovados; os alunos com mínimo de 7,5 valores, vão a

exame época normal; os restantes para exame de época de recurso;
- exame época normal: os alunos com mínimo de 10 valores, são aprovados; os restantes seguem para época

de recurso.

- exame época recurso: os alunos com mínimo de 10 valores, são aprovados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The modes of action are oriented to the educational objectives set for the Formative Unit.

The sessions will count, where appropriate and possible, with the realization of practical application of
knowledge taught.

Will be used a teaching methodology that presupposes an active exhibition and guiding by the trainer but always

in conjunction with research and active participation of trainees in order to develop practical skills that are

particularly through oral work.
Evaluation:

- Frequency: students with at least 10 values, are approved; students with a minimum of 7.5 points, will take the

regular season exam; the other students go on to take appeal season;

- Regular season exam: students with at least 10 values, are approved;the other students follow to take appeal
season;

- Appeal season: students with at least 10 values, are approved.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia utilizada na unidade curricular é a que melhor potencia alcançar os objectivos propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in the course is the best in order to reach its objectives.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

Constituição da República Portuguesa

Código Civil
Código das Sociedades Comerciais

Legislação avulsa 

Doutrina
ABREU, J.M.C. (2003), Curso de Direito Comercial vols. I e II, Almedina;

ALMEIDA, A.P. (2003), Sociedades Comerciais, Coimbra Editora;

CORREIA, M.J.A.P. (1997), Direito Comercial, 5ª ed., SPB II Editores, Lisboa
CALVÃO DA SILVA (F), Protecção do Consumidor, in Direito das Empresas, Lisboa, INA, 1990

FALCÃO, DELIA, o Direito e o Marketing, Editora Rei dos Livros, 1996

FERREIRA DE ALMEIDA ©, os direitos dos consumidores, Coimbra, Almedina, 1982

HERMES DOS SANTOS, Defesa da Concorrência, Concorrência, ambos publicados na Enciclopédia Polis,
Editorial Verbo, Vol. I

Mapa IX - Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE1) Espírito de Abertura

6.2.1.1. Unidade curricular:

Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE1) Espírito de Abertura

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Pires Simões S - 9,75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Suzanne Fonseca Amaro S - 9,75

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Suzanne Fonseca Amaro S - 9,75

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver as competências de relacionamento interculturas.

Promover a abertura a sistemas culturais e sociais diversos.

Promover o contacto com a realidade social e política da UE.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Developing skills of relationship inter cultures.

Promote openness to diverse social and cultural systems.

Promote contact with the social and political reality of the EU.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Sessões Temáticas disponibilizadas aos alunos:

- Made in Portugal
- Portugal, pioneiro da globalização

- Redes Sociais

- Globalização e mercados emergentes

- Fontes estatísticas portuguesas e europeias
- Os objectivos de desenvolvimento do milénio

- Mobilidade internacional de estudantes do IPV

A última sessão foi realizada pela Coordenadora do Programa Erasmus do dGest com a colaboração de alunos
Erasmus na ESTGV e o coordenador dos Mentores de alunos Erasmus

6.2.1.5. Syllabus:

Thematic sessions available to students:
- Made in Portugal

- Portugal, pioneer of globalization

- Social Networks

- Globalization and emerging markets
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- Statistical sources and European Portuguese

- The Millennium Development Goals

- International mobility of students from IPV
The last session was held by the Program Coordinator of the Erasmus dGest in collaboration with the Erasmus

students ESTGV Mentors and coordinator of the Erasmus students

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os temas das sessões procuraram trazer para as preocupações dos alunos diferentes temas da actualidade

nacional e mundial, em particular no que respeita a Portugal e à UE. Por outro lado, procurou-se que os alunos

tomassem contacto, logo no inicio da sua formação, com realidades escolares noutros países da UE que foram

exemplificadas com a participação de alunos do Programa Erasmus que se encontram a estudar na ESTGV.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The themes of the sessions sought to bring to the concerns of students different topical issues nationally and

globally, in particular as regards Portugal and the EU. On the other hand, the students tried to take contact right
at the beginning of their training with school realities in other EU countries that have been exemplified with the

participation of Erasmus students who are studying in ESTGV.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Seminários e palestras. A realização de trabalhos por parte dos alunos implica algum acompanhamento quer

na definição dos temas, quer na apresentação, quer no decurso da sua realização.

A avaliação foi realizada nos termos do disposto no n.º 2.1.3. do Regulamento Pedagógico da ESTGV,

nomeadamente na alínea a), ou seja, Avaliação durante o período lectivo. Deste modo, para obter aprovação à
Unidade Curricular, os alunos optaram por uma das seguintes formas:

a) Participação em pelo menos 3 das sessões temáticas realizadas.

b) Participação em pelo menos uma das sessões temáticas, realização de um trabalho a indicar pelo docente e
apresentação do trabalho na sessão final.

Note-se que não existe a possibilidade de realização de uma prova escrita, em qualquer época de exames.

A Avaliação é de carácter qualitativo (Aprovado ou Não Aprovado).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Seminars and lectures. Performing works by students implies some monitoring but also in defining the issues,

either in presentation or in the course of its realization.

The evaluation was conducted pursuant to paragraph 2.1.3. a) "Regulamento Pedagógico ESTGV, i.e. during
term evaluation. Thus, for approval to the Course, students chose one of the following ways:

a) Participation in at least three of the thematic sessions held.

b) Participation in at least one of the thematic sessions, conducting a study to indicate the teaching and

presentation of work in the final session.
Note that there is no possibility of conducting a written test at any time of examinations.

The assessment is qualitative in nature (Approved or Not Approved).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias usadas fazem apelo à participação selectiva por parte dos alunos das acções que devem

frequentar. Alem disso, a colaboração dos alunos Erasmus representou um primeiro contacto entre alunos de

diferentes culturas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodologies used are selective call for participation by the students of the actions that should attend.

Furthermore, the collaboration of Erasmus students represented the first contact between students from
different cultures.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Dada a natureza desta unidade curricular, não há uma bibliografia recomendada. No entanto, para alguns temas
foram distribuídos artigos para leitura e discussão com os alunos.

Mapa IX - Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE7) Empreendedorismo
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Específicas (MCE7) Empreendedorismo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Alfredo Manuel Pires Simões S - 9,75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Samuel Ferreira de Barros S - 9,75

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Samuel Ferreira de Barros S - 9,75

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Promover o desenvolvimento dos aspectos comportamentais associados ao empreendedorismo, tais como:

Sensibilidade à envolvente

Auto-confiança 
Gestão do risco

Definição de projectos de vida.

Valorizar o empreendedor como figura económica e Social.
Transmitir conhecimento e informação sobre projectos de apoio ao empreendedor.

Desenvolver a perspectiva de empreendedorismo interno.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promote the development of behavioral issues related to entrepreneurship such as:

Sensitivity to the environment

Confidence

Risk Management
Definition of life projects.

Valuing the entrepreneur as economic and social figure.

Impart knowledge and information to support entrepreneurial projects.

Developing the internal perspective of entrepreneurship.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Trabalho em Grupo: da Ideia à oportunidade do negócio

Apresentação e discussão dos trabalhos em grupo

6.2.1.5. Syllabus:

Group Work: From Idea to Business Opportunity

Presentation and discussion of group work

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta uc pretende que seja feita uma sensibilização dos alunos ao empreendedorismo. Nessa medida, as

sessões que foram dinamizadas ao longo do semestre procuraram girar em torno de dois objectivos

intercalares: a geração de ideias de negócio e a transformação dessa ideia numa efectiva oportunidade de
negócio. Para o efeito, para além de sessões específicas de brainstorming foram transmitidas informações

relacionadas com a actividade empresarial (marketing, finanças, ...), essenciais para a concretização de um

plano de negócios, simples mas que fosse estruturante para um potencial empreendedor.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This course is intended to be made a students' awareness of entrepreneurship. To that extent, the sessions

were streamlined during the semester sought to revolve around two intermediate objectives: to generate
business ideas and transforming this idea into a real business opportunity. To this end, in addition to specific

brainstorming sessions were given information relating to the business (marketing, finance, ...), essential for

achieving a business plan, structuring it to be simple but for a potential entrepreneur.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões decorreram em salas com turmas completas que eram divididas em sub-grupos para efeito de

organização dos brainstormings. Estes sub-grupos, por sua vez, foram ainda subdivididos para que cada
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pequeno grupo de 4/5 alunos pudesse fazer o seu mini-plano de negócios. As aulas foram acompanhadas por

dois docentes. No final, os grupos apresentaram os seus planos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The sessions took place in complete classes that were divided into sub-groups for the purpose of organizing the

brainstorming. These sub-groups, in turn, were divided so that each small group of 4/5 students could do their
mini-business plan. The classes were accompanied by two teachers. In the end, the groups presented their

plans.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia utilizada procurou criar um ambiente propicio à criação livre de ideias, condição essencial para

se partir em direcção ao objectivo central que era a sensibilização para a tomada de iniciativa. O empreendedor

é, por definição, um ser com iniciativa, com mentalidade aberta e, sendo assim, a metodologia não poderia
"agarrar-se" a formas tradicionais de transmissão de conhecimentos, antes deveria promover a livre geração

de ideias dos nossos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology sought to create an environment conducive to free creation of ideas, which is essential to

toward from the central objective, which was the awareness of taking initiative. The entrepreneur is, by

definition, be one with initiative, open mind and, therefore, the methodology could not "hang on" to traditional

ways of transmitting knowledge, but should promote the free generation of ideas of our students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Não há bibliografia de suporte a esta unidade curricular. Como o objectivo não é fornecer conhecimentos

especificos de qualquer área cientifica ou de qualquer técnica, optou-se por não dar indicações bibliográficas.

Mapa IX - Módulo Desenvolv. Competências Básicas Específicas (MCE4) Espírito Iniciativa (invenção/inovação)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Módulo Desenvolv. Competências Básicas Específicas (MCE4) Espírito Iniciativa (invenção/inovação)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António José Queirós Soares de Figueiredo S - 9,75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Maria Isabel Dias Rodrigues S - 9,75

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Isabel Dias Rodrigues S - 9,75

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta unidade curricular visa: sensibilizar para a moderna problemática da Inovação como aspecto fundamental
de que se reveste actualmente a competitividade; encorajar a Inovação nas empresas, em particular PMEs,

reforçando o interesse da dimensão regional e nacional da Inovação; divulgar a existência e as actividades das

organizações nacionais que promovem a inovação e o desenvolvimento tecnológico; contribuir para o
desenvolvimento de uma visão integradora da Inovação no processo estratégico; fomentar o desenvolvimento

da atitude empreendedora.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to: develop awareness of the problems of modern theme of innovation as a current
fundamental aspect of competitiveness; encourage innovation in organizations, especially SMEs, reinforcing

the interest of national and regional dimension of innovation; disclose the existence and the activities of national

organizations that promote innovation and technological development; contribute to the development of an
integrated vision of innovation in the strategic process; promote the development of entrepreneurial attitude.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I - Inovação
• Conceitos introdutórios: ciência, tecnologia, competitividade, invenção e inovação;

• Importância da inovação

• Modalidades de inovação
• Inovação tecnológica e evolução das tecnologias

• Gestão da inovação e ciclo de inovação

• Inovação em Portugal

• Empreendedorismo, Empreendedores e Empresários; Criação de Novos Negócios

II - Introdução a algumas metodologias práticas de apoio à inovação

• Conceitos introdutórios: Função, Custo e Valor de um produto

• Referência breve à metodologia da Análise Funcional
• FMEA (Análise Modal de Falhas, seus Efeitos e Criticidade)

• Aplicação da metodologia FMEA a um caso prático

6.2.1.5. Syllabus:
I – Innovation

• Introductory concepts: science, technology, competitiveness, innovation and invention;

• Importance of innovation
• Types of innovation

• Technological innovation and technology development

• Management of innovation and the innovation cycle

• Innovation in Portugal
• Entrepreneurship, Entrepreneurs and Businessmen; New Business Creation

II - Introduction to some practical methods to support innovation

• Initial concepts: Function, Cost and Value of a product
• Brief reference to the methodology of Functional Analysis

• FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

• Applying the FMEA methodology to a practical case

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Regista-se seguidamente a relação entre os objectivos definidos para a UC e os conteúdos programáticos

abordados como forma de consecução daqueles objectivos:

Objectivo: sensibilizar para a moderna problemática … – Conteúdos programáticos concorrentes para o
objectivo: Conceitos introdutórios: ciência, tecnologia, competitividade, invenção e inovação; Importância da

inovação; Modalidades de inovação; Inovação tecnológica e evolução das tecnologias Objectivo: encorajar a

Inovação … – Conteúdos ...: Inovação tecnológica e evolução das tecnologias; Inovação em Portugal;
Introdução a algumas metodologias práticas de apoio à inovação; 

Objectivo: divulgar a existência e as actividades … – Conteúdos …: Inovação em Portugal;

Objectivo: contribuir para o desenv. de uma visão integradora … – Conteúdos …: Gestão da inovação e ciclo de

inovação;
Objectivo: fomentar o desenv. da atitude empreendedora – Conteúdos …: Empreendedorismo,

Empreendedores e Empresários; Criação de Novos Negócios

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The relationship between the goals set for the UC and the syllabus covered as a means of achieving those

objectives is the following:

Objective: To develop awareness of the problems of modern theme of innovation … – Syllabus: Introductory

concepts: science, technology, competitiveness, innovation and invention;
Objective: to encourage innovation in organizations, … – Syllabus: technological innovation and technology

development; innovation in Portugal; introduction to some practical methods to support innovation;

Objective: to disclose the existence and the activities of national organizations … – Syllabus: innovation in

Portugal;
Objective: to contribute to the development of an integrated vision… – Syllabus: Management of innovation and

the innovation cycle;

Objective: to foster the development of entrepreneurial attitude – Syllabus: entrepreneurship, entrepreneurs
and businessmen; new business creation

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Primeira sessão – apresentação dos temas e dinamização da abordagem dos mesmos através da análise de
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determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão colectiva, recorrendo a casos da realidade
empresarial. Sessões seguintes – apresentação de exemplos demonstrativos de como a Inovação pressupõe

uma actividade continuada e que não pode ser confundida com a invenção; exploração, de forma ilustrativa, de

algumas metodologias de apoio à inovação; os alunos, repartidos por grupos de trabalho, usam uma das

metodologias apresentadas, aplicando-a a um caso prático da sua escolha. 
A avaliação implica a presença em dois terços das sessões e um trabalho de grupo que consistirá na

elaboração de um relatório final reportado a um dos projectos de inovação apresentados nas sessões

específicas, integrando também elementos teóricos dos temas tratados na primeira sessão. A não obtenção de
aprovação nos termos do anteriormente referido, implicará a realização de uma prova de exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

First session – presentation of the syllabus themes and analysis of some specific business realities,

encouraging the class discussion based upon cases of innovative enterprises. Following two sessions –
presentation of several examples showing how the Innovation requires a continued activity and cannot be

confused with the concept of invention; introduction to some methodologies to support innovation, with

illustrative purposes; students, divided into working groups, are requested to use one of the methodologies
presented, applying it to a practical case of their choice.

The assessment process involves the presence in two thirds of the sessions and a group work that will consist

in preparing a final report on the innovation project developed during the second and third sessions, also

integrating elements of the theoretical issues discussed in the first one. Failure to obtain approval in accordance
with the above conditions, will involve submission to a final examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
De acordo com os temas a abordar e as metodologias a explorar e tendo ainda em atenção o processo de

definição de ECTS para as diversas unidades curriculares, optou-se, neste caso, de acordo com o ponto

anterior, por uma divisão em três sessões. Em concreto, esta metodologia visa: 

(i) Com a realização da primeira sessão, a resposta aos objectivos e/ou necessidades de aquisição das
competências seguintes: sensibilizar para a moderna problemática da Inovação como aspecto fundamental de

que se reveste actualmente a competitividade; encorajar a Inovação nas empresas, em particular PMEs,

reforçando o interesse da dimensão regional e nacional da Inovação; divulgar a existência e as actividades das

organizações nacionais que promovem a inovação e o desenvolvimento tecnológico; contribuir para o
desenvolvimento de uma visão integradora da Inovação no processo de definição da estratégia; fomentar o

desenvolvimento da atitude empreendedora;

(ii) Através das segunda e terceira sessões, a resposta aos objectivos e/ou necessidades de aquisição de
competências seguintes: sensibilizar para a moderna problemática da Inovação como aspecto fundamental de

que se reveste actualmente a competitividade; encorajar a Inovação nas empresas, em particular PMEs;

fomentar o desenvolvimento da atitude empreendedora. 

Em consonância com a própria designação da unidade curricular, pretende-se ainda que, no seu conjunto, as

várias sessões contribuam também para ilustrar a importância da existência de um certo espírito de iniciativa

organizacional e individual, cujo desenvolvimento dependerá sempre do comportamento de todos, mas, em

particular e fundamentalmente, será fruto da atitude da gestão de topo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

As previously mentioned and according to the topics to be addressed, methodologies to be explored and taking

also into consideration the definition process of the ECTS for this course, a three sessions seminar was
programmed. Specifically, the course aims to:

(i) With the first session, achieving the following objectives: develop the necessary awareness to innovation

modern issues as a fundamental aspect for the competitiveness development process; encourage innovation in

enterprises, in particular SMEs, reinforcing the interest of national and regional dimension of innovation;
disclose the existence and activities of national organizations that promote innovation and technological

development; contribute to develop an integrated vision of innovation in the strategy definition process; promote

the development of entrepreneurial attitude;
(ii) through the second and third sessions, meet the following objectives: develop the necessary awareness to

innovation modern issues as a fundamental aspect for the competitiveness development process; encourage

innovation in organizations, in particular in SMEs; promote the development of entrepreneurial attitude.

In line with the title of the course, it is also very important that the complete set of sessions also contribute to

underline the relevance of a certain spirit of organizational and individual initiative, whose development always

depend on the behavior of all, but, in particular, and crucially, will be the result of the top management attitude.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Apresentações e apontamentos elaboradas pelos docentes sobre todos os temas fundamentais da UC;

Aidis, R.; Welter F. (Editors), 2008. “Innovation and Entrepreneurship – Successful Start-ups and Businesses

Emerging Economies”. London. Edgar Elgar Publishing. 
Burgelman, R.; Christensen, C.; Wheelright, S., “Strategic Management of Technology and Innovation” (5th

Edition), New York, McGraw-Hill/Irving, U.S.A., 2008.

Dodgson, M.; Gann, D.; Salter, A., “The Management of Technological Innovation – Strategy and Practice”, New

York, Oxford University Press, 2008.
Freire, Adriano; 2002. Inovação: novos produtos, serviços e negócios para Portugal. Edições Verbo.

Pires, António; 1999. Inovação e desenvolvimento de novos produtos.1ª Edição. Edições Sílabo.

Mapa IX - Gestão de Projectos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão de Projectos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Mário Silva Rodrigues TP 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1.Transmitir os conceitos básicos e os aspectos técnicos da metodologia da Gestão de Projetos;

2.Articular a Gestão de Projetos com a Estratégia Global da Empresa;
3.Desenvolver competências de empreendedorismo;

4.Conhecer e aplicar as técnicas e os instrumentos de apoio para a planificação e gestão de Projetos;

5.Conhecer o MS Project como ferramenta informática para planificação, organização e controlo de 6.Projetos;

7.Dominar o MS Project no sentido de facilitar a planificação e acompanhamento de Projetos;
8.Desenvolver um Projeto utilizando o MS Project;

9.Realizar pesquisas bibliográficas (e outras), trabalhos em grupo e apresentações oral e escrita;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.Convey the basic concepts and technical aspects of the methodology of Project Management;

2.Articulate the Project Management with the Global Strategy of the Company;

3.Develop entrepreneurial skills;

4.Know and apply the techniques and tools to support the planning and management projects;
5.Meet the MS Project as a software tool for planning, organization and monitoring of Projects;

6.Mastering MS Project in order to facilitate planning and monitoring of Projects;

7.Develop a project using MS Project;

8.Conduct literature searches (and others), group work and oral and written presentations;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.A Gestão de Projetos

Noção de Projeto e gestão de Projetos
Articulação do Projeto com a Estratégia da Empresa

Análise SWOT e a Formulação Estratégica como instrumentos de apoio à decisão

Incerteza, risco e erros mais comuns

2.O Gestor de Projetos
Funções do gestor de Projetos

Gestão de conflitos, autoridade e responsabilidade

Escolha da equipa
Organização típica

3.Planeamento e Custos do Projeto

Níveis de planeamento

Planeamento com tomada de decisão
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Rigor das estimativas de custos

O controlo de custos

4.Metodologia PERT- CPM

Noções básicas
Construção da rede

Incerteza na duração das actividades

Balanceamento Tempo-Custo

5.MicroSoft Project
O Microsoft Project como ferramenta de suporte à Gestão de Projetos

Estudo do Microsoft Project

Gráficos típicos do MS Project
Elaboração de um Projeto utilizando o Microsoft Project

6.2.1.5. Syllabus:

1. The Project Management

Concept Design and Project Management
Joint Project with the Company Strategy

SWOT Analysis and Strategy Formulation as tools for decision support

Uncertainty, risk and common mistakes
2. The Project Manager

Roles Project Manager

Conflict management, authority and responsibility

Choose team
typical organization

3. Planning and Project Costs

Planning levels

Planning to decision making
Accuracy of cost estimates

Cost control

4. Methodology PERT-CPM
Basics

Construction of the network

Uncertainty in the duration of activity

Balancing Time-Cost
5. MicroSoft Project

Microsoft Project as a tool to support the Project Management

Study of Microsoft Project

Graphics typical of MS Project
Preparation of a project using Microsoft Project

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1.A Gestão de Projetos
Este tópico contribui para os objetivos 1, 2 e 3

2.O Gestor de Projetos

Este tópico contribui para o objetivo 3

3.Planeamento e Custos do Projeto
Este tópico contribui para os objetivos 3 e 4

4.Metodologia PERT- CPM

Este tópico contribui para o objetivo 4
5.MicroSoft Project

Este tópico contribui para os objetivos 5, 6, 7 e 8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1.The Project Management

This topic contributes to goals 1, 2 and 3

2.The Project Manager

This topic contributes to the goal 3
3.Planeamento and Project Costs

This topic contributes to goals 3 and 4

4.Metodologia PERT-CPM

This topic contributes to the goal 4
5.MicroSoft Project

This contributes to the goals 5, 6, 7 and 8
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo sumário, com enfoque nos objetivos e aspectos críticos dos temas lecionados;

Resolução de exercícios de aplicação dos conteúdos expostos, procurando iniciar os alunos em técnicas

sequenciais de resolução;

Exploração do software Microsoft Project para a elaboração de casos reais;
Realização de um trabalho prático de síntese e aplicação em ambiente empresarial.

Avaliação com mínimo de 75% assiduidade:

1. Teste escrito 60 %
2. Trabalho de grupo 20 %

3. Participação individual 20 %

Avaliação com menos 75% assiduidade:

1. Teste escrito 70 %
2. Trabalhos de grupo 30 %

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Method summary exhibition, focusing on critical aspects of the objectives and themes lected;
Problem solving and application of content exposed, trying to initiate students in techniques of sequential

resolution;

Exploration of the Microsoft Project software for the development of real cases;

Development of a practical synthesis and application in a business environment.
Assessment with minimum 75% attendance:

1. Written test 60%

2. Working Group 20%

3. Individual participation 20%
Assessment under 75% attendance:

1. Written test 70%

2. Group work 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

O método expositivo sumário, com enfoque nos objetivos e aspetos críticos dos temas leccionados vai permitir

transmitir os conceitos básicos e os aspetos técnicos da metodologia da Gestão de Projetos 
A resolução de exercícios de aplicação dos conteúdos expostos, procurando iniciar os alunos em técnicas

sequenciais de resolução fará com que os alunos fiquem a conhecer e a saber aplicar as técnicas e os

instrumentos de apoio para a planificação e gestão de Projetos.
A exploração do software Microsoft Project para a elaboração de casos reais permitirá aos alunos ficarem a

conhecer o MS Project como ferramenta informática para planificação, organização e controlo de projetos.

Finalmente a realização de um trabalho prático de síntese e aplicação em ambiente empresarial permitirá que

os alunos consigam articular a Gestão de Projetos com a Estratégia Global da Empresa, desenvolvendo
competências de empreendedorismo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lecture method summary, focusing on goals and critical aspects of the topics taught will allow transmitting
the basic concepts and technical aspects of the methodology of Project Management

The resolution of exercises of the contents exposed, trying to initiate students in techniques of sequential

resolution will the students get to know and be able to apply the techniques and support tools for planning and

managing projects.
The operation of the Microsoft Project software for the development of real cases will allow students to get to

know as MS Project software tool for planning, organizing and controlling projects.

Finally the realization of a practical synthesis and application in a business environment that students will be

able to articulate the Project Management with the Global Strategy of the Company, developing entrepreneurial
skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Roldão, Victor Sequeira (2007); Gestão de Projetos – Abordagem Instrumental ao Planeamento, Organização e
Controlo, 2ª Edição, Edições Monitor, Lisboa

Roldão, Victor Sequeira (2000); Gestão de Projetos – uma perspectiva integrada, 1ª Edição, Edições Monitor,

Lisboa
Roldão, Victor Sequeira (1992); Gestão de Projetos – como gerir em tempo, custo e qualidade, 1ª Edição,

Edições Monitor, Lisboa

Barros, Carlos (1994); Gestão de Projetos, Edições Sílabo, Lisboa
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Feio, Rui (2003); Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2002, FCA – Editora de Informática – LIDEL

Feio, Rui (2008); Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2007, FCA – Editora de Informática – LIDEL

Feio, Rui (2009); Exercícios de Gestão de Projetos Resolvidos com o Ms Project, FCA – Editora de Informática –
LIDEL

Carvalho, Adelaide (2009); Exercícios de Gestão de Projetos Resolvidos com o Ms Project, FCA – Editora de

Informática – LIDEL

Mapa IX - Noções de Contabilidade Geral

6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções de Contabilidade Geral

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sérgio Alberto Rodrigues Gouveia Barroso T - 19,5; TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- Compreender a importância do sistema de informação na actividade económica.

- Inferir da necessidade da existência de documentos de suporte da informação.
- Distinguir os vários tipos de documentos de suporte da informação.

- Compreender a necessidade do registo da informação.

- Analisar as diversas vertentes da Contabilidade como garante de todo o processo informativo.
- Promover a interligação da Contabilidade com outros saberes.

- Compreender a importância da análise da evolução patrimonial.

- Avaliar da necessidade de documentos que expressem o património.

- Elaborar e distinguir o inventário e o balanço
- Compreender a dinâmica patrimonial

- Registar os factos patrimoniais

- Representar em esquema as variações ocorridas nas contas

- Identificar os gastos e os rendimentos
- Apurar os resultados

- Elaborar a Demonstração de Resultados e compreender a sua informação

- Elaborar o Balanço e compreender a sua informação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- Understand the importance of the system of information in the económica activity.

- Infer of the necessity of the document existence of support of the information.
- Distinguish the some types of support documents of the information.

- Understand the necessity of the register of the information.

- Analyze the diverse sources of the Accounting as it guarantees all of the informative process.

- Promote the interconnection of the Accounting with others to know.
- Understand the importance of the analysis of the patrimonial evolution.

- Evaluate of the document necessity that expresses the património.

- Elaborate and to distinguish the inventory and the rocking

- Understand the patrimonial dynamics
- Represent in project the occured variations in the accounts

- Identify to the expenses and the incomes

- Select the results
- Elaborate the Demonstration of Results and to understand its information

- Elaborate the Rocking and to understand its information

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - A Actividade Económica e a Contabilidade
2 – A Documentação Comercial
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3 - A Contabilidade como Elemento de Coordenação, Sistema de Informação e Controlo da Actividade

Empresarial

4 - O Objecto Material da Contabilidade - O Património
5 - A Representação do Património

6 – A Dinâmica Patrimonial

7 - A conta

8 – Diários, balancetes e extractos – análise da informação prestada
9 – Os resultados – apuramento dos resultados

10 – Demonstrações financeiras

11 - Normalização Contabilística (aspectos gerais)
12 – Estudo genérico das principais contas do SNC

6.2.1.5. Syllabus:

1 – Economic activity and the Accounting
2 - The Commercial Documentation

3 - The Accounting as Element of Coordination, System of Information and Control of the Enterprise Activity

4 - The Material Object of the Accounting - the Patrimony

5 - The Representation of the Patrimony
6 - The Patrimonial Dynamics

7 - The account

8 – Daily, temporary balance sheets and trade bills - analysis of the given information

9 - The results
10 - Financial demonstrations

11 – Account normalization (general aspects)

12 - Generic study of the main accounts of the SNC

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos. Numa fase inicial exploram-se os aspetos relacionados coma

caracterização das empresas e do contrato de compra e venda.
De seguida serão enquadrados os temas relacionados com a Contabilidade, iniciando-se pelo conceito de

Património evoluindo, posteriormente, para a dinâmica patrimonial e as demonstrações financeiras. 

Por fim analisar-se-ão as principais classes de contas do SNC e as respetivas características
Todos os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos elucidativos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The contents are organized of form to allow the gradual development of the abilities to reach for the pupils. In an

initial phase the aspects are explored related eat characterization of the companies and the contract of
purchase and sales.

Of followed the subjects related with the Accounting will be fit, initiating themselves for the concept of

Patrimony evolving, later, for the patrimonial dynamics and it financial demonstrations. 
Finally to analyze it the main classrooms of accounts of the SNC and the characteristic 

All the topics that constitute the program are illustrated with elucidative examples.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- Exposição teórica das matérias, com recurso à projeção de diapositivos
- Resolução de exercícios, a distribuir aos alunos nas aulas práticas.

- Suscitar uma discussão permanente nas aulas, quer teóricas, quer práticas

- A avaliação da cadeira será realizada através de uma frequência e/ou exame final;
- Só serão admitidos à prova de frequência os alunos que optem pela avaliação contínua;

- A frequência consta de uma parte teórica, avaliada em 6 valores, e outra com dois ou três grupos práticos,

avaliados em 14 valores. Para ter sucesso os alunos terão que ter no mínimo 2,5 valores no grupo teórico e a

restante pontuação, na prática. 
- Os alunos não submetidos à avaliação contínua e os que não obtiveram sucesso na frequência, serão

avaliados em exame final. Do exame terá a mesma estrutura da frequência

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of the substances, with resource to the projection of transparencies

Resolution of exercises, to distribute to the students in the practical lessons.

To excite a permanent quarrel in the lessons, wants theoreticians, wants practical

The evaluation of the chair will be carried through through a frequency and/or final examination;
The students will only be admitted to the test of frequency whom they opt to the continuous evaluation;
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The test of frequency consists of a theoretical part, evaluated in 6 values, and another one with two or three

practical groups, evaluated in 14 values. To have success the students will have that to have in minimum 2,5
values in the theoretical group e the remaining punctuation, in the practical part. 

The students not submitted to the continuous evaluation and the ones that had not gotten success in the

frequency, mentioned in the previous point, will be evaluated in final examination. The examination will have the

same structure.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram os fundamentos teóricos e produzam
uma aplicação prática das matérias lecionadas.

Nas aulas teóricas são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre acompanhados com

exemplos ilustrativos. Nas aulas teórico-práticas será proposto aos alunos um conjunto de exercícios práticos

para resolverem, aplicando assim os conhecimentos adquiridos previamente. Assim, nas aulas teórico-
práticas os alunos têm a possibilidade de exercitar com acompanhamento os tópicos teóricos abordados.

Os alunos serão incentivados no sentido do acompanhamento regular dos conteúdos ao longo do semestre

pela proposta de resolução de exercícios extra sala de aula.

A frequência do horário de tutoria permitirá o para esclarecimentos de eventuais dúvidas.
A comunicação na unidade curricular é suportada na plataforma moodle, onde são disponibilizados elementos

relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas, os enunciados das provas de avaliação

do ano letivo anterior, o caderno de exercícios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The presented methodology of education allows that the pupils acquire the theoretical beddings and produce an

application practical of the substances.

In the theoretical lessons the beddings theoretical of the curricular unit are displayed, always followed with
illustrative examples. In the theoretician-practical lessons a set of exercises practical will be considered to the

studentes to decide, thus applying the knowledge acquired previously. Thus, in the theoretician-practical

lessons the pupils have the possibility to exercise with accompaniment the boarded theoretical topics.
The pupils will be stimulated in the direction of the regular accompaniment of the contents throughout the

semester for the proposal of extra resolution of exercises classroom.

The frequency of the guardianship schedule will allow for clarifications of eventual doubts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- “SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA ”; Porto Editora, 2010

- RODRIGUES, JOÃO, “SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA – EXPLICADO”; Porto Editora, 2010

- ALMEIDA, RUI M. P., “SNC EXPLICADO”; ATF-Formação Empresarial e Edições Técnicas, 2009
- FRANCO, PAULA, “POC versus SNC EXPLICADO”; Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas; 2009

- BORGES, A., RODRIGUES, A. e RODRIGUES, Rogério, Elementos de Contabilidade Geral, Áreas Editora, 25ª

Edição; 2010

Mapa IX - Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carla Maria Alves da Silva TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Numa economia do conhecimento, onde as Organizações constituem um importante interlocutor entre o
indivíduo e a sociedade, esta disciplina visa permitir que os alunos tomem contacto com uma vertente
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fundamental das Ciências Sociais – Gestão de Recursos Humanos (GRH). 

Pretende-se criar saberes e competências com vista a possibilitar o desenvolvimento de climas de trabalho
propícios à melhoria da competitividade das Organizações e à valorização dos seus colaboradores. 

Especificamente pretende-se que os alunos sejam capazes de:

• Identificar o papel desempenhado por factores micro e macro no desempenho dos indivíduos e das

Organizações
• Identificar e analisar as variáveis psicossociais que influenciam os indivíduos no contexto de trabalho

• Identificar os factores subjacentes ao desempenho humano em contexto organizacional

• Acompanhar um processo de recrutamento e selecção
• Desenhar planos de formação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In a knowledge economy, where organizations are an important intermediary between the individual and

society, this course aims to enable students to take contact with a key dimension of Social Sciences - Human
Resources Management.

The aim is to create knowledge and skills in order to enable the development of work climates favorable to

improving the competitiveness of organizations and the development of its employees.
Specifically the unit pretends help students to be able to:

• Identify the role of micro and macro factors in the performance of individuals and organizations

• Identify and analyze the psychosocial variables that influence individuals in the workplace

• Identify the factors underlying human performance in organizational contexto
• Follow recruitment and selection processes

• Designing training plans

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Teorias Organizacionais

• Fundamentos dos Recursos Humanos

• Recrutamento, Selecção e Socialização

• Liderança, Negociação e Gestão de Conflitos
• Avaliação de Desempenho, Recompensas e Carreiras

• Comunicação, Cultura e Identidade Organizacional

• Formação e Desenvolvimento

• Política Salarial e Sistema de Benefícios

6.2.1.5. Syllabus:

• Organizational Theories

• Fundamentals of Human Resources
• Recruitment, Selection and Socialization

• Leadership, Negotiation and Conflict Management

• Performance Evaluation/Assesment, Rewards and Careers
• Communication, Organizational Culture and Identity

• Training and Development 

• Wage Policy and System Benefits

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A criação e desenvolvimento de saberes e competências com vista à compreensão, identificação e valorização

dos recursos humanos no âmbito organizacional, implica que o aluno conheça e analise os factores que estão

na base da eficácia e eficiência das Organizações: os fundamentos dos recursos humanos, processos
individuais e de grupo. Neste sentido é importante que o aluno conheça os pressupostos das teorias do

trabalho, os processos de recrutamento e selecção de pessoal, a problemática da liderança, o poder da

negociação e gestão de conflitos, a comunicação, aprendizagem e desenvolvimento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The development of knowledge and skills for the understanding, identification and development of human

resources within organizational context, implies that student knows and analyze the factors that underlie the

effectiveness and efficiency of organizations likewise the fundamentals of human resources, individual and
group processes. Therefore it is important that students know the assumptions of theories of work, recruitment

and selection of staff, the issue of leadership, the power of negotiation and conflict management,

communication, learning and development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A metodologia de Ensino/Aprendizagem baseia-se na exposição e discussão dos conteúdos a leccionar e aulas

teórico-práticas. São expostos os conceitos e apresentadas as metodologias, por vezes com recurso ao
videoprojector – data show. Nas exposições recorre-se frequentemente a exemplos ilustrativos concretos, em

particular do meio empresarial e tendo em conta o contexto de marketing. O desenvolvimento de alguns dos

conteúdos programáticos favorece ainda a aplicação mista da exposição e do método interrogativo como forma
de "construir" em conjunto as conclusões. São ainda explorados pequenos casos e artigos ilustrativos dos

conceitos e metodologias abordadas nas aulas; a resolução destes casos é feita individualmente ou em grupo e

as conclusões são depois expostas na própria aula, discutindo-se as diferentes propostas e sugestões feitas

pelos grupos e confrontando-as coma teoria. A avaliação à disciplina será feira por frequência e/ou exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies are based on observation, presentation and discussion of the contents teaching in

theoretical and practical sessions. The human resources concepts and methodologies are exposed and
presented, sometimes using the projector – data show – and often referring to concrete examples, particularly

from business and taking into account the marketing context. The development of some of the syllabus also

favors the application of mixed exposure and questioning of the method as a way to "build" together the

conclusions. They are still explored practical cases studies and some articles that illustrate the concepts and
methodologies discussed in class. The resolution of these cases is done individually or in groups and the

findings are then exposed in their own classroom, discussing the various proposals and suggestions made by

groups and comparing them with human resources theory. The unit assessment is made by final evaluations

tests.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A aplicação de uma metodologia de ensino fundamentada em critérios conceptuais e empíricos, baseada na
participação activa dos alunos, possibilita aos alunos a compreensão, análise e discussão das dinâmicas e

problemáticas psicossociais no âmbito das Organizações e as suas implicações na eficácia e eficiência

organizacionais. 

O desenvolvimento das capacidades de análise e reflexão crítica serão ainda estimuladas através da
exploração de casos práticos e discussão de case study(ies).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The application of a teaching methodology based on conceptual, empirical and pedagogical criteria, centered on
active participation of students, enables students to understand, analyze and discuss the psychosocial

dynamics within organizational context as well as its implications in the effectiveness and efficiency of

organizations.The development of analytical and critical thinking will also be encouraged through the exploration
and discussion of case studies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Ferreira Carvalho, J.M. et al. (1996). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw Hill.

Teixeira, S. (1998). Gestão das Organizações. Lisboa: McGraw Hill.
Rosa, L. (1994). Cultura Empresarial. Lisboa: Editorial Presença.

Peretti, J.M. (2001). Recursos Humanos (3ª Ed.). Lisboa: Edições Sílabo

Almeida, F.N. (1995). Psicologia para Gestores. Lisboa: McGraw Hill.
Chiavenato, I. (2004). Recursos Humanos, o Capital Humano das Organizações (8ª Ed.) S. Paulo: Atlas.

Moura, E. (1993). Recursos Humanos, Gestão e Sociedade. Lisboa: Sílabo.

Caetano, A.; Vala, J. (2000). Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH Editora.

Costa, R.F. (2003). Persona. Lisboa: Bertrand
Câmara, P.B. et al. (2003). Humanator (5ª Ed.). Lisboa: D. Quixote.

Mapa IX - Estudos de Mercado I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estudos de Mercado I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos TP - 19,5; PL - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos principais desta unidade curricular são:

- Preparar o aluno para ser capaz de elaborar e desenvolver um estudo de mercado;

- Elaborar um inquérito;

- Pesquisar dados secundários.

Competências gerais, a desenvolver:

1. Capacidade de investigação;
2. Capacidade de análise;

3. Capacidade crítica e criativa.

Competências específicas, a desenvolver:
1. Desenvolver estudos de mercado qualitativos e quantitativos;

2. Determinar o tipo de amostragem a adoptar para cada situação ou problema a resolver;

3. Determinar a dimensão óptima da amostra;

4. Recolher, preparar e processar a informação;
5. Preparar e elaborar o questionário;

6. Realizar trabalho de campo e tratamento dos dados;

7. Efectuar uma análise de dados univariada.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of this course are:

- Prepare the student to be able to design and develop a market study;

- Develop a survey;
- Search secondary data.

General skills, to develop:
1. Research capacity;

2. Capacity analysis;

3. Critical and creative capacity.

Specific skills to develop:

1. Develop market research qualitative and quantitative;

2. Determine the type of sample to be taken for each situation or problem to solve;

3. To determine the optimum size of the sample;
4. Collect, prepare and process the information;

5. Prepare for and take the questionnaire;

6. Perform field work and data processing;
7. Undertake an analysis of univariate data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Parte I: Introdução e Fases Preliminares dos Estudos de Mercado.

1. Introdução aos Estudos de Mercado
2. Definição do Problema e Desenvolvimento da Pesquisa

Parte II: Desenho e Formulação do Estudo de Mercado.
3. Desenho da Pesquisa de Mercado

4. Desenho da Pesquisa Exploratória: dados secundários

5. Desenho do Estudo Exploratório: pesquisa qualitativa

6. Desenho Descritivo da Pesquisa: análise e observação
7. Desenho da Pesquisa Causal: experimentação

8. Medidas e Escalas: fundamentos e escalas comparativas

9. Medidas e Escalas: técnicas de escalas não comparativas

10. Desenho e Forma do Questionário
11. Amostragem: desenho e procedimentos

12. Amostragem: determinação da amostra inicial e final
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Parte III: Recolha de dados, Preparação, Análise e Relatórios.
13. Trabalho de Campo

14. Preparação dos Dados

15. Distribuição das Frequências, Tabulação Cruzada e Teste Hipóteses

16. Análise da Variância e Covariância

Aulas Aplicação software SPSS

6.2.1.5. Syllabus:
Part I: Introduction and Preliminary Stages of Market Studies.

1. Introduction to Market Research

2. Problem Definition and Research Development

Part II: Design and Formulation of the Market Study.

3. Research Design Market

4. Exploratory Research Design: Secondary data
5. Exploratory Study Design: Qualitative research

6. Description of Research Design: analysis and observation

7. Causal Research Design: Experimentation

8. Measures and Scales: rationale and comparative scales
9. Measures and Scales: techniques of non-comparative scales

10. Questionnaire Design and Fashion

11. Sampling: design and procedures

12. Sampling: Determination of the initial sample and final

Part III: Data Collection, Preparation, Analysis and Reporting.

13. Field Work
14. Preparation of Data

15. Distribution of Frequencies, Cross-Tab, and Test Hypotheses

16. Analysis of Variance and Covariance

SPSS: Application Classes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Como os objectivos principais, a realização de um estudo de mercado, elaboração de um inquérito e pesquisa
de dados secundários, os conteúdos lecionados são fundamentais para que o aluno consiga com êxito atingi-

los.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the main objectives, conducting a market survey, development of a survey and research of secondary data,

the contents lected are essential for the learner to successfully achieve them.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas, ensinamos os principais conceitos e metodologias, no âmbito dos Estudos de
Mercado.

A participação dos alunos nas aulas de prática laboratorial é assegurada através de trabalhos de grupo,

abordando temas programáticos previamente definidos que, pressupõem muita pesquisa bibliográfica. Este
tipo de intervenção constitui uma das componentes do sistema de avaliação, tendo cada grupo que realizar um

estudo de mercado.

Nas aulas de prática laboratorial será usada uma aplicação informática, SPSS®.

Durante o semestre, serão realizados testes para verificação da assimilação de conteúdos, utilizando para o
efeito a plataforma de elearning MOODLE.

A avaliação de conhecimentos reveste-se:

- a assiduidade a, pelo menos, 75% das aulas, é condição necessária para realizar a avaliação por frequência.

- trabalho de grupo (estudo de mercado) 50% da nota final
- teste escrito realizados no MOODLE, 50% da nota final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In practical classes, teach the key concepts and methodologies, within the Market Research.
The participation of students in the classes of laboratory practice is ensured through group work, addressing

programmatic issues previously defined that require a lot of literature. This type of intervention is one of the

components of the evaluation system, with each group to conduct a market study.
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In the laboratory practical classes will be used SPSS® software.
During the semester, tests will be performed to verify the assimilation of the content, using the relevant e-

learning platform Moodle.

The assessment was coated:
- Attendance to at least 75% of classes, is a necessary condition for conducting the assessment by frequency.

- Group work (market study) 50% of final grade

- Written test conducted in MOODLE, 50% of final grade

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A ênfase posta na realização do estudo de mercado, visa valorizar o método de aprendizagem por tentativa e

erro, a autonomia da aprendizagem, a pesquisa de dados e a análise crítica de resultados. 
No final do processo de pesquisa para o estudo de marcado, os alunos assimilaram todos os contéudos

programáticos, uma vez que os tiveram que aplicar para chegar ao final do estudo de mercado. 

Pode-se afirmar que esta unidade se inscreve no método do aprender fazendo e do ensino por projecto, na sua

realização é atingido o objectivo principal e os todos os passos necessários para atingir esse objectivo.
As aulas teórico-práticas são necessárias para a leccionação dos conteúdos

teórico-científicos para que os alunos entendam as fases e o que é um estudo de mercado, apresentando

questões práticas. É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversassituações apresentadas em
contexto de sala de aula.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

Assumimos o desafio de sermos totalmente "paperfree" na unidade curricular e conseguimo-lo a 100%.

Na plataforma Moodle temos:
- Programa da unidade curricular;

- Ficheiros SPSS das aulas;

- Testes de auto progressão no estudo, com correção automática e disponibilização de soluções (indicação das
páginas do manual adoptado onde se encontra a resposta e conteúdos afins);

- Presenças e sumários;

- Critérios de avaliação dos trabalhos e testes e feedback da avaliação completa aos trabalhos e testes

realizados;
- Recepção de trabalhos em pdf e resultado da avaliação aos trabalhos com comentários críticos

- Exemplos de exames anteriores e de estudos de mercado anteriores

- Os testes são realizados na plataforma, contendo questões de escolha múltipla e questões de

desenvolvimento;
- contéudos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The emphasis on studies of the market, aims to enhance the learning by trial and error, the autonomy of
learning, research data and critical analysis of results.

At the end of the research process to study selected, students have assimilated all the contents, since they had

to apply to reach the end of the market study.

It can be argued that this unit is part of the method of learning by doing and project-based learning, its realization
is reached the main objective and to all steps necessary to achieve this goal.

The practical classes will be necessary for the teaching of content theoretical and scientific so that students
understand the phases and what is a market survey, with practical issues. It privileged the critical analysis of

the students towards the various situations presented in the context of the classroom.

Class attendance, a proactive attitude towards the realities of the student that the course presents and effort for

the assimilation of the syllabus, are crucial for achieving the objectives and tasks of the unit.

We take on the challenge of being totally "paperfree" in the course and achieved that 100%.

In Moodle we have:
- Program of the course;

- Files SPSS classes;

- Tests of self advancement in the study, with automatic correction and provision of solutions (indicate pages of
the manual adopted where the response and related content);

- Attendance and summaries;

- Criteria for evaluation of work and testing and feedback evaluation to complete assignments and tests

performed;
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- Receipt of papers in pdf and evaluation result to work with critical comments

- Examples of previous examinations and studies of previous market

- The tests are performed on the platform, containing multiple-choice questions, and development issues.

- Contents of the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bruner, C.G., James, K. e Hensel, P.J.: “Marketing Scales Handbook, Volume III: A Compilation of Multi-Item

Measures”, South-Western Educational Pub, 1st (2001) ISBN: 0877572909
Bruner, C.G., James, K. e Hensel, P.J.: “Marketing Scales Handbook Volume IV: Consumer Behavior”, South-

Western Educational Pub; 1 edition (2005) ISBN: 1587992051

Clairin, R., Philippe, B. (2001): “Manual de muestreo”: Coléccion Cuadernos de Estadistica nº16, La Muralla,

ISBN: 711-8
Malhotra, Naresh, Marketing Research: an Applied Orientation, 6/E (2010) ISBN: 9780136085430

Manual SPSS

O’Bearden, W e Netemeyer: “Handbook of Marketing Scales”, Sage Publications, Inc; 2nd edition (1999) ISBN:
076191000X

Mapa IX - Estudos de Mercado II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estudos de Mercado II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos TP - 19,5; PL - 26,0; TC - 13,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos desta disciplina são:

- Preparar o aluno para ser capaz de elaborar e desenvolver um estudo de mercado contendo análise

multivariante;

- Deverá saber converter um relatório técnico em um relatório formato para apresentar ao cliente do estudo de
mercado.

Competências gerais, a desenvolver:
- Capacidade de investigação;

- Capacidade de análise;

- Capacidade crítica e criativa.

Competências específicas a desenvolver:

- Desenvolver estudos de carácter quantitativo;

- Tratamento dos dados;

- Efectuar análises de dados multivariados;
- Estabelecer relações causa-efeito;

- Utilizar ferramentas para segmentar, percepcionar e posicionar.

- Apresentar o relatório final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objectives of this course are:

- Prepare the student to be able to design and develop a market study covering multivariate analysis;

- You should know how to convert a technical report in a report format to present to the client of market study.

General skills, to develop:

- Research capacity;
- Capacity analysis;
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- Critical and creative capacity.

Specific skills to develop:
- Development of quantitative studies;

- Data processing;

- Perform analysis of multivariate data;

- To establish cause-effect relationships;
- Using tools to target, perceive and position.

- Present the final report.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dá-se continuidade ao estudo de mercado do semestre anterior:

Parte III: Análise Multidimensional e Relatório:

1. Análise Discriminante e Logit

- Análise Discriminante Múltipla;

- Análise Discriminante Stepwise;

- Modelo Logit.
2. Análise Cluster

- K-means Cluster;

- Two-step Cluster;
- Cluster Tree.

3. Escalas Multidimensionais e Análise Conjunta

- Análise Homogeneidade

- Análise de Correspondências Múltiplas
- Análise Conjunta.

4. Preparação e Apresentação do Relatório

6.2.1.5. Syllabus:
It gives continuity to the market study of the previous semester:

Part III: Multidimensional Analysis and Reporting:

1. Discriminant Analysis and Logit

- Multiple Discriminant Analysis;

- Stepwise Discriminant Analysis;

- Logit Model.
2. Cluster Analysis

- K-means Cluster;

- Two-step Cluster;
- Cluster Tree.

3. Joint Analysis and Multidimensional Scales

- Homogeneity Analysis

- Multiple Correspondence Analysis
- Joint Review.

4. Preparation and Presentation of the Report

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como os objectivos principais, a realização de um estudo de mercado quantitativo, análise de resultados

multivariantes e a elaboração de um relatório final, os conteúdos lecionados são fundamentais para que o aluno

consiga com êxito atingi-los. Para o design do relatório final, pede-se ao aluno que recupere conhecimentos

adquiridos em unidades curricualres de anos anteriores, no que diz respeito à estética e uso de software
específico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

As the main objectives, conducting a market study quantitative, multivariate analysis of results and preparation
of a final report, the contents lected are essential for the learner to successfully achieve them. For the design of

the final report, are asked to the student to recover the knowledge acquired in previous years curricualres

units, with regard to aesthetics and use of specific software.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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The participation of students in the laboratory practical classes is ensured through group work. Each group

must complete and perfect the market study initiated in the first half. We teach the key concepts and use of

statistical tools to obtain data for the quantitative component of market study. In laboratory practical classes
will be used with software, SPSS ® for analysis of data collected in fieldwork.

During the semester, tests will be performed to verify the assimilation of the content, using the relevant e-

learning platform Moodle.

The assessment was coated:
- Attendance to at least 75% of classes, is a necessary condition for conducting the assessment by frequency.

- Group work (market study) 50% of final grade

- Written test conducted in MOODLE, 50% of final grade

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The participation of students in the laboratory practical classes is ensured through group work. Each group

must complete and perfect the market study initiated in the first half. We teach the key concepts and use of

statistical tools to obtain data for the quantitative component of market study. In laboratory practical classes
will be used with software, SPSS ® for analysis of data collected in fieldwork.

During the semester, tests will be performed to verify the assimilation of the content, using the relevant e-

learning platform Moodle.
The assessment was coated:

- Attendance to at least 75% of classes, is a necessary condition for conducting the assessment by frequency.

- Group work (market study) 50% of final grade

- Written test conducted in MOODLE, 50% of final grade

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A ênfase posta na finalização do estudo de mercado iniciado no semestre anterior, visa valorizar o método de
aprendizagem por tentativa e erro, a autonomia da aprendizagem, a pesquisa de dados e a análise crítica de

resultados. 

Pode-se afirmar que esta unidade se inscreve no método do aprender fazendo e do ensino por projecto. Na sua

realização é atingido o objectivo principal e os todos os passos necessários para atingir esse objectivo.
As aulas teórico-práticas são necessárias para a leccionação dos conteúdos sobre análise multivariante.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

Assumimos o desafio de sermos totalmente "paperfree" na unidade curricular.

O uso da plataforma Moodle contribui para que as metodologias de ensino resultem. Por isso, teremos na

plataforma

- Programa da unidade curricular;

- Ficheiros SPSS das aulas;
- Testes de auto progressão no estudo, com correção automática e disponibilização de soluções (indicação das

páginas do manual adoptado onde se encontra a resposta e conteúdos afins);

- Presenças e sumários;

- Critérios de avaliação dos trabalhos e testes e feedback da avaliação completa aos trabalhos e testes
realizados;

- Recepção de trabalhos em pdf e resultado da avaliação aos trabalhos com comentários críticos

- Exemplos de exames anteriores e de estudos de mercado anteriores
- Os testes são realizados na plataforma, contendo questões de escolha múltipla e questões de

desenvolvimento;

- Contéudos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The emphasis on completion of the market study initiated in the previous semester, aims to enhance the

learning by trial and error, the autonomy of learning, research data and critical analysis of results.

It can be argued that this unit is part of the method of learning by doing and learning by design. In its
implementation the main objective is reached and all steps necessary to achieve this goal.

The practical classes are required for teaching the content on multivariate analysis.

Class attendance, a proactive attitude towards the realities of the student that the course presents and effort for

the assimilation of the syllabus, are crucial for achieving the objectives and tasks of the unit.

We take on the challenge of being totally "paperfree" the course.
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The use of the Moodle platform contributes to the teaching methodologies result. Therefore, the platform will

- Program of the course;

- Files SPSS classes;
- Tests of self advancement in the study, with automatic correction and provision of solutions (indicate pages of

the manual adopted where the response and related content);

- Attendance and summaries;
- Criteria for evaluation of work and testing and feedback evaluation to complete assignments and tests

performed;

- Receipt of papers in pdf and evaluation result to work with critical comments

- Examples of previous examinations and studies of previous market
- The tests are performed on the platform, containing multiple-choice questions, and development issues;

- Contents of the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ayçaguer, L.C. y Utra, I.M. (2004):“Regresión logística”, Coléccion Cuadernosde Estadistica nº27, La

Muralla,ISBN: 84-7635-738-X

Carvalho, H. (2004): “Análise de multivariada de dados qualitativos - Utilização da Homals com o SPSS”,

Lisboa: Edições Silabo, 1ª Edição, ISBN: 972-618-324-3
Deus, J.E. (2001): “Escalamiento multidimensional”, Coléccion Cuadernos de Estadistica nº14, La Muralla, ISBN:

707-X

Etxeberria, J. (1999): Regresión múltiple”, Coléccion Cuadernos de Estadistica nº4, La Muralla, ISBN: 84-7635-

389-8
Flores, J.G. , Jiménez, E.G. y Gómez, G.R. (2001): “Análisis discriminante”, Coléccion Cuadernos de Estadistica,

nº12, La Muralla, ISBN: 704-5

Jiménez, E.G., Flores, J.G. y Gómez, G.R. (2000): “Análisis factorial”, Coléccion Cuadernos de Estadistica nº7, La
Muralla, ISBN: 696-0

Pestana, M.H. e Gageiro, J.N.(2005): “Análise de Dados para Ciências Sociais – A complementaridade do

SPSS”, Lisboa: Edições Silabo, 4ª Edição. ISBN: 972-618-391-X

Manual SPSS

Mapa IX - Projecto e Empreendedorismo

6.2.1.1. Unidade curricular:

Projecto e Empreendedorismo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos TP - 13,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Alfredo Manuel Pires Simões TP - 13,0

Samuel Ferreira de Barros TP - 13,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Alfredo Manuel Pires Simões TP - 13,0

Samuel Ferreira de Barros TP - 13,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicação prática integrada dos conhecimentos e competências

adquiridas nas diversas unidades curriculares ao longo do curso, num exercício global, dando-lhes uma
orientação convergente e um sentido de utilidade objectiva.

2. Desenvolver e consolidar os referidos conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos e

proporcionar uma efectiva ligação da teoria à prática.

3. Desenvolver o espírito de inovação e iniciativa dos alunos.
4. Desenvolver as capacidades para trabalhar em equipa e para resolver problemas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Provide students with the opportunity for practical application of integrated knowledge and skills acquired in
various courses throughout the course, a global exercise, giving them a convergent orientation and a sense of

objective utility.
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2. Develop and consolidate such knowledge and skills acquired by students and provide an effective link theory

to practice.
3. Developing the spirit of innovation and entrepreneurship students.

4. Develop the skills to work in teams and solve problems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os trabalhos a realizar por cada grupo poderão ser de diferente natureza indicando-se, a título de exemplo, os

seguintes:

- Elaboração de um projecto empresarial que tenha por base a constituição de uma empresa com um negócio

com características inovadoras ou a reformulação, nesta mesma base, de uma empresa já existente;
- Elaboração de um projecto no seio de uma empresa com vista à resolução de um problema detectado

- Elaboração de um projecto em resposta a concursos nacionais ou internacionais que serão divulgados no

início das aulas

- Elaboração de um projecto criativo onde aplique os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

6.2.1.5. Syllabus:

The work performed by each group may be of different nature indicating, for example, as follows:

- Develop a business plan that is based on the constitution of a company with a business with innovative
features or reformulation, on the same basis of an existing company;

- Preparation of a project within a company with a view to resolving a perceived problem

- Preparation of a draft in response to national or international competitions will be announced at the beginning

of classes
- Developing a creative project which applies the knowledge gained throughout the course.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A elaboração dos projectos permite alcançar os objectivos propostos nº1, 2 e 4. Quanto ao objectivo 3, será
totalmente atingido no caso do aluno implementar o projecto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The project design will achieve the proposed objectives 1, 2 and 4. The Objective 3, will be fully achieved if the
student implement the project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino utilizada na disciplina assenta em práticas pedagógicas que envolvem o método
expositivo nas aulas síntese para o conjunto dos alunos, bem como os métodos interrogativo e activo nas

sessões de acompanhamento dos grupos de trabalho.

A avaliação da aprendizagem é efectuada com base em trabalho de grupo que deverá ser desenvolvido em

diferentes fases.
A apresentação e discussão dos relatórios finais serão feitas por cada grupo perante um júri constituído pelos

docentes da unidade curricular.

Todas as apresentações acima referidas serão efectuadas obrigatoriamente por todos os elementos dos

respectivos grupos, sendo a avaliação atribuída ao grupo.
Os grupos de trabalho serão constituídos por um máximo de 3 elementos (em casos devidamente

fundamentados poderão ser admitidos mais elementos por grupo).

A apresentação do trabalho final fica condicionada a uma avaliação prévia por parte dos docentes da unidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology used in the discipline based on pedagogical practices that involve the expository

method in class overview for all students as well as questioning the methods and active follow-up sessions in

working groups.
The learning evaluation is made based on group work to be developed in different phases.

The presentation and discussion of final reports will be made by each group before a jury composed of teachers

of the course.
All presentations mentioned above shall be made mandatory for all elements of the respective groups, and the

evaluation assigned to the group.

The working groups will consist of a maximum of three elements (in duly substantiated cases may be admitted

more elements per group).
The presentation of the final work is subject to prior assessment by teachers of the unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.

O trabalho autónomo do aluno, com a devida orientação, permite verificar qual a capacidade dos alunos para
empreender, liderar e trabalhar em grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The independent student work, with proper guidance, which allows you to check the students' ability to engage,
lead and work together.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bibliografia recomendada ao longo do curso em outras unidades curriculares.
Apresentação de vídeos com casos de sucesso de empreendedorismo.

Mapa IX - Gestão da Produção e Design de Novos Produtos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão da Produção e Design de Novos Produtos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos T - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso TP - 19,5
Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso TP - 19,5
Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar TP - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Principais objectivos:

1. Aquisição e desenvolvimento da capacidade de “pensar” um objecto, desde a fase de concepção à fase de
execução, através da progressiva exploração de ideias e possibilidades, emparelhando métodos e processos

físicos e virtuais;

2. Permitir a integração das funções de marketing, desenvolvimento e fabricação dentro de uma empresa para
criar um novo produto.

Objectivos específicos:

1. Competência com uma série de ferramentas e métodos para criação e desenvolvimento de um produto;

2. Focalização no design, na criatividade e funcionalidades
3. Confiança nas suas habilidades para criar um novo produto

4. Consciencialização do papel de múltiplas funções na criação de um novo produto (por exemplo, marketing,

finanças, desenho industrial, engenharia, produção).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Main objectives:

1. Acquisition and development of the ability to "think" an object from the design phase to implementation

phase, through the continuing exploration of ideas and possibilities, matching methods and the physical and
virtual processes;

2. Allow the integration of marketing functions, development and manufacturing within a company to create a

new product.

Specific objectives:
1. Competence with a set of tools and methods for creating and developing a product;

2. Focus on design, creativity and functionality

3. Confidence in their abilities to create a new product
4. Awareness of the role of multiple functions in creating a new product (eg marketing, finance, industrial design,

engineering, production).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estratégia da Produção
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2. Sistemas de fabrico e planeamento de operações:
3. Design e modelação 3D

4. Introdução à modelação 3D

5. Montagem de conjuntos (assembly)

6. Representação de projecções e perspectivas (drawing)
7. Os Materiais e processos aplicados 

8. Design de Novos Produtos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Production Strategy

2. Manufacturing systems and operations planning:

3. Design and 3D modeling

4. Introduction to 3D modeling
5. Mounting assemblies (assembly)

6. Representation of projections and perspectives (drawing)

7. The materials and processes

8. New Product Design

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objectivo principal (1) é atingido principalmente pela amostragem das diferentes perspectivas do design

(ponto 8 do programa) e escolha da solução criativa a implementar nos trabalhos que aplicação os
conhecimentos adquiridos nos pontos 3 a 6 do programa.

O objectivo2 (A integração das funções de marketing...) é atingido nos pontos 1 e 2 do programa e na aplicação

do ponto 8 aos trabalhos apresentados.

Os objectivos específicos 1 a 4 são atingidos com a aplicação aos trabalhos dos pontos 1 a 8 do programa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The main objective (1) is achieved mainly by the sampling of the different perspectives of the design (Section 8

program) and choose the creative solution to implement the work that applying the knowledge acquired in
sections 3-6 of the program.

The objective (2) (The integration of marketing functions ...) is reached in sections 1 and 2 of the program and the

application of section 8 to the work presented.

The specific objectives 1 to 4 are met by implementing the work of the points 1-8 of the program.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas, são revistos os principais conceitos e metodologias no âmbito dos Design. O

desenvolvimento de alguns dos temas favorece ainda a aplicação mista da exposição e do método interrogativo
como forma de "construir", em conjunto, as conclusões. 

Além disso, a participação dos alunos nas aulas de prática laboratorial é assegurada através de trabalhos de

grupo, abordando temas programáticos previamente definidos, e que pressupõem muita pesquisa bibliográfica.
Este tipo de intervenção constitui uma das componentes do sistema de avaliação, tendo cada grupo que

realizar alguns trabalhos práticos.

A avaliação de conhecimentos reveste a modalidade de trabalhos práticos em grupo: 

1. Cold is Cool! (2D): 50%
2. Produção e modelação 3D: 50%

Na unidade curricular são utilizadas com proficiência as mais diversas funcionalidades da plataforma Moodle.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the theoretical and practical classes, are the main concepts and methodologies in the context of Design. The

development of some of the issues still favors the application of exposition method and interrogative method as

a way to "build" together the conclusions.
In addition, student participation in laboratory practice class is ensured through group work, addressing

programmatic issues previously defined, and which require a lot of literature. This type of intervention is one of

the components of the evaluation system, with each group to carry out some practical work.

The assessment takes the form of practical work in groups:
1. Cold is Cool! (2D): 50%

2. Production and 3D modeling: 50%

In the the curricular unit, are used proficiently the most diverse features of the Moodle platform.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Será privilegiada a metodologia interactiva, envolvendo os alunos no processo de ensino aprendizagem,

centrado na procura de soluções, na criatividade e no saber fazer, assumindo-se que assim conseguirão

aplicar os conceitos apreendidos ao longo da unidade curricular. A meotodologia interactiva permite fazer a
ponte entre os aspectos teóricos e as componentes práticas.

Em algumas das aulas será aplicado o método expositivo, quando se trate de expor conceitos ou

funcionamento de software.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Will be the preferred interactive methodology, involving students in teaching and learning process, focusing on

finding solutions, creativity and know-how, assuming that will be able to apply the concepts learned throughout

the course. The interactive methodology allows to bridge the gap between the theoretical and practical
components.

In some classes the lecture method will be applied in the case of exposing concepts or operating software.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Industrial Designers Society of America (Author) “Design Secrets: Products: 50 Real-Life Projects Uncover”,

Rockport Publishers Inc (29 Aug 2003), ISBN-10: 1564964760; ISBN-13: 978-1564964762

- John Thackara (Author) , In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press (4 May 2005), ISBN-10:

0262201577, ISBN-13: 978-0262201575
- Malcolm Gladwell (Author) Blink: The Power of Thinking Without Thinking, Penguin Books Ltd (23 Feb 2006),

ISBN-10: 0141014598, ISBN-13: 978-0141014593

- Norman Jackson (Editor), James Wisdom (Editor), Malcolm Shaw (Editor), Martin Oliver (Editor) Developing
Creativity in Higher Education: The Imaginative Curriculum, Routledge Falmer (1 Feb 2006), ISBN-10:

0415365325, ISBN-13: 978-0415365321

- Ulrich, Karl, and Steven Eppinger. Product Design and Development. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2004.

ISBN: 0072471468

Mapa IX - Estágio

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estágio

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos TP - 6,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado TP - 13,0

Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 6,5
Margarida Alexandra Lopes Vicente TP - 6,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado TP - 13,0
Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 6,5

Margarida Alexandra Lopes Vicente TP - 6,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo principal do estágio:

- Permitir relacionar e integrar as diversas competências adquiridas e aplicá-las na resolução de problemas e

situações específicas, demonstrar autonomia e dinâmica de trabalho individual e em equipa e demonstrar

capacidade continuada de adquirir novas competências.

Outros objectivos:

- Ensaiar práticas ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.

- Avaliar o interesse e perfil do estagiário para o exercício de uma profissão de Marketing e a sua
disponibilidade para a execução de tarefas diferenciadas, consoante os sectores em causa.

- Permitir ao aluno afirmar-se como pessoa, cidadão e futuro profissional do sector, avaliando a sua capacidade

de adaptação a novas situações.
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- Reforçar o relacionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, através do Curso de
Marketing, com as instituições e empresas da região.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Main objective of the internship:
- Allow to relate and integrate the various skills acquired and apply them to solve problems and situations,

demonstrate autonomy and dynamics of individual and team work and demonstrate continued ability to acquire

new skills.

Other objectives:

- Rehearse practices tailored to the needs of the labor market.

- Assess the interest and profile of the trainee to practice a profession of marketing and their willingness to
perform different tasks depending on the sectors concerned.

- Allow students to assert themselves as a person, citizen and professional future of the sector, assessing their

ability to adapt to new situations.

- Strengthen the relationship of the School of Management and Technology of Viseu, through Marketing Course,
with institutions and companies in the region.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

No final do ciclo de estudos, implementamos um mecanismo de aplicação das competências adquiridas, em
ambiente real de trabalho, em especial as competências específicas de um profissional de marketing, com

carácter prático que favoreçam a sua integração no mercado de trabalho.

Existem um Regulamento de Estágio e um Protocolo de Estágio.

6.2.1.5. Syllabus:

At the end of the study cycle, we implemented a mechanism for applying the acquired skills in real working

environment, in particular the specific skills of a marketing professional, with a practical nature that promote

their integration into the labor market.
There are a Rules of Internship and Internship Protocol.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Neste caso, os conteúdos programáticos são substituídos pelas competências que o aluno irá desenvolver no
local de estágio, em especial as competências específicas de um profissional de marketing.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In this case, the syllabus contents are replaced with the skills that students will develop at the local stage, in

particular the specific skills of a marketer.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Dada a natureza integradora e transversal, a avaliação a esta unidade curricular apresenta formatos distintos,

processando-se por intermédio de apresentação, discussão e defesa de um relatório perante um júri,
constituído para o efeito e, do trabalho desenvolvido na instituição de estágio.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Given the nature of integrative and cross-sectional, assessment at this curricular unit presents distinct formats
and carried out through presentation, discussion and defense of a report to a jury, made up for that purpose, and

the work of the institution of probation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Como o objetivo de aprendizagem da unidade curricular é complementar a formação académica do aluno em

ambiente de trabalho, o método prático ou "aprender fazendo" in situ terá de ser o escolhido.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

As the learning objective of the course is to complement the student's academic and work environment, the

practical method or "learning by doing" in situ must be chosen.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Não utilizada nenhuma específica.

O aluno faz a sua própria pesquisa bibliográfica

É também uma ocasião para rever muita da bibliografia utilizada ao longo do curso e que possa ser relevante

para o trabalho desenvolvido na instituição de acolhimento e/ou para o relatório de estágio.

Mapa IX - Política de Preços e Produto

6.2.1.1. Unidade curricular:

Política de Preços e Produto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos TP - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo principal da disciplina de políticas de preços e de produtos é o estudo das variáveis preço e produto

como elementos para a tomada de decisões por parte dos gestores. Como esta é uma área multidisciplinar,
serão abordadas as áreas económicas, estratégicas e de marketing da organização industrial.

Primeiramente, o estudo do preço e produto aparecem em disciplinas de microeconomia, onde o estudo estava

focalizado na maximização do lucro e nas estruturas de mercado.; Em seguida passaremos para a área
estratégica; por último e em ligação estreita com o Marketing, procuraremos mostrar como as variáveis preço

e produto são importantes dentro do Marketing Mix que a empresa pretende adoptar.

As competências de leitura de temas económicos, de cálculo mental e numérico, de raciocínio lógico e dedutivo
e da capacidade crítica, deverão ser desenvolvidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of the discipline of pricing and products is the study of variables such as price and product
information for decision making by managers. As this is a multidisciplinary area, will address the areas

economic, strategic and marketing of industrial organization.

First, the study of price and product appear in the disciplines of microeconomics, where the study was focused
on profit maximization and the market structures., Then move on to the strategic area, and finally in close

connection with the marketing, we aim to show variables such as price and product are important in the

marketing mix that the company intends to adopt.

The reading skills of economic issues, mental calculation and numerical, logical reasoning and deductive

reasoning and critical skills should be developed.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria Microeconómica do Preço

2. Fixação de Preços em Função da Concorrência (mercado competitivo)

3. Fixação de Preços em Função da Procura (mercados não competitivos)

4. O Comportamento Estratégico e os Preços
5. Diferenciação do Produto

6. Temas da actualidade com impacto nos preços e nos produtos: "lobying"; cartelização, escassez de

recursos (água, comida e energia), a globalização e as grandes empresas

6.2.1.5. Syllabus:

1. Microeconomic theory of price

2. Pricing Function of Competition (competitive market)
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3. Pricing in Search function (non-competitive markets)

4. The Strategic Behavior and Price

5. Product Differentiation

6. Topical issues that impact on prices and products: "lobying"; collusion, lack of resources (water, food and
energy), globalization and big business

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os temas e os exercícios práticos permitem atingir o objectivo principal do comportamento de preços e de
como a diferenciação dos produtos permite ultrapassar a "armadilha" da competitividade pelo preço. Os

objectivos secundários alcançam-se quer pelos exercícios práticos quer pelo visionamento de documentários

e posterior crítica aos mesmos, aproveitando para introduzir temas da actualidade económica, cultural e social.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The themes and practical exercises help to achieve the main objective of the behavior of prices and how

product differentiation can overcome the "trap" for the price competitiveness. The secondary objectives can be

reached either by practical exercises either by the viewing of documentaries and later criticism of the same,
taking the opportunity to introduce topics of current economic, social and cultural.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas são revistos os principais conceitos e metodologias do âmbito da das políticas de
preços e de produtos, para além de se explorarem novos temas considerados pertinentes no apoio à prática de

simulação empresarial. Nas exposições recorre-se frequentemente a exemplos ilustrativos concretos, em

particular do meio empresarial. O desenvolvimento de alguns dos temas favorece ainda a aplicação mista da

exposição e do método interrogativo como forma de "construir" em conjunto as conclusões.
A avaliação de reveste a modalidade exclusiva de uma prova escrita (para a frequência assiduidade > 50%). 

As provas escritas terão uma estrutura fixa, composta por um grupo teórico (desenvolver um comentário

crítico a um texto dentro dos explorados nas aulas (textos ou em vídeo documentários), com a ponderação de
40% e uma componente prática, com a ponderação de 60%. 

Na unidade curricular são utilizadas com proficiência as mais diversas funcionalidades da plataforma Moodle.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In practical classes are the main concepts and methodologies of the scope of the pricing and products, in
addition to exploring new themes deemed relevant to support the practice of business simulation. In the

exhibitions are often refers to concrete examples, particularly from the business. The development of some of

the issues still favours the application of mixed exposure and questioning of the method as a way to "build"
together the conclusions.

The assessment takes the exclusive mode of a written (at frequency attendance is required more than 50%).

The written tests will have a fixed structure, consisting of a theoretical group (developing critical a comment to a

text within the themes explored in class (text or video documentaries), with a weighting of 40% and a practical
component, with a weighting of 60%.

In the the curricular unit is used with proficiency the most diverse features of the Moodle platform.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-praticas e as aulas de resolução de exercícios práticos foram necessárias para a lecionação

dos conteúdos teóricos necessários para que os alunos entendessem a formação dos preços s políticas de
produto.

É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela
proposta de resolução de exercícios em sala de aula.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma Moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular. A frequência das aulas, a atitude
proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e o esforço para a assimilação dos

conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e competências da unidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theorectical-practical classes and classes to solve exercises were necessary for the teaching of theoretical

concepts necessary for students to understand the pricing policies and product policies.

It is privileged the critical analysis of the students towards the various situations presented in the context of the
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classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom.

The communication module is facilitated by the use of the Moodle platform, where they are available relating to
the same elements, including the program and standards,

to perform the exercises, summaries and greasy Course. Class attendance, a proactive attitude towards the

realities of the student that the course presents and effort for the assimilation of the syllabus, are crucial for

achieving the objectives and tasks of the unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Barros, Pedro Pita (1998) “Exercícios de economia industrial”, Lisboa: McGraw-Hill Portugal;

Church, J. e Roger Ware (1999) “Industrial Organization: A Strategic Approch”, Irwin/McGraw-Hill (December
20, 1999) ISBN: 025620571X

Hirshleifer, J. Glazer, A. & David Hirshleifer (2005) “Price Theory and Applications: Decisions, Markets, and

Information” Cambridge University Press; 7 edition (September 12, 2005) ISBN: 0521523427

Lehmann, Donald; Winner, Russell: “Product Management”, McGraw-Hill/Irwin; 3 edition (July 3, 2001) ISBN:
0070275491

Pepall, L., Richards, D.J. & Norman, G “Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice (with

Economic Applications)” South-Western College Pub; 3 edition (August 26, 2004) ISBN: 0324261306
Para os exercícios em aula:

José Bastos, Caderno de Exercícios

José Bastos, Resolução do Caderno de Exercícios

José Bastos, Folhetos Powerpoint para acompanhamento das aulas teóricas.

Mapa IX - Fundamentos de Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:

Fundamentos de Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ilídio Lopes e Silva T 19,5; TP 78,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Fundamentos de Gestão desenvolve nos alunos a capacidade de conceptualização de
problemas básicos que os atores organizacionais frequentemente têm de enfrentar. Pretende-se fornecer uma

visão global do que é uma organização e da evolução da gestão, introduzindo-se o estudo das funções da

empresa. Com a aprovação a esta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
- Compreender o contexto atual da Gestão e a sua evolução;

- Compreender o processo de implementação da estratégia de uma empresa;

- Definir as componentes da estrutura organizacional de uma empresa e os tipos de estruturas;

- Caracterizar as principais teorias da motivação;
- Definir o conceito de liderança;

- Caracterizar os principais aspetos da Função de Recursos Humanos de uma empresa;

- Conhecer as técnicas essenciais do aprovisionamento;

- Dominar os conceitos básicos do Cálculo Financeiro e da avaliação de projetos de investimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The course Foundations of Management develops in students the ability to conceptualization of basic problems

that organizational actors often have to face. It is intended to provide an overview of what is an organization and
evolution of management, introducing the study of business functions. With the approval of this course,

students should be able to:

- Understand the current context of management and its evolution;

- Understand the process of implementing the strategy of a company;
- Define the components of the organizational structure of a company and the types of structures;
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- Characterize the major motivation theories;

- Define the concept of leadership;

- Characterize the main aspects of the Human Resources function of a company;
- Learn the essential techniques of provision;

- Learn the basics of Financial Calculus and evaluation of investment projects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO

1.1. A Gestão e a sua evolução

1.2. A empresa como um sistema de funções

2. A FUNÇÃO DIREÇÃO
2.1. A estratégia empresarial

2.2. A estrutura organizacional

2.3. A motivação
2.4. A liderança

3. A FUNÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1. O planeamento de Recursos Humanos

3.2. O recrutamento e a seleção de Recursos Humanos
3.3. A integração e o desenvolvimento dos Recursos Humanos

3.4. A avaliação de desempenho, as promoções, a rotação de tarefas e o outplacement

4. A FUNÇÃO PRODUÇÃO

4.1. A gestão dos stocks: noção de stock, função e importância dos stocks
4.2. A gestão económica dos stocks

5. A FUNÇÃO FINANCEIRA

5.1. Conceitos introdutórios
5.2. Regimes de Capitalização

5.3. Equivalência de capitais

5.4. Rendas em regime de juro composto

5.5. Noções básicas de avaliação de projetos de investimento

6.2.1.5. Syllabus:

1. INTRODUCTION

1.1. The Management and its evolution
1.2. The company functions as a system

2. THE DIRECTION FUNCTION

2.1. Corporate strategy

2.2. The organizational structure
2.3. The motivation

2.4. Leadership

3. THE FUNCTION OF HUMAN RESOURCES

3.1. Planning for Human Resources
3.2. The recruitment and selection of Human Resources

3.3. The integration and development of Human Resources

3.4. The performance evaluation, promotions, job rotation and outplacement
4. THE PRODUCTION FUNCTION

4.1. The management of stocks: the concept of stock, function and importance of stocks

4.2. The economic management of stocks

5. THE FINANCIAL FUNCTION
5.1. Introductory concepts

5.2. Interest Regimes

5.3. Equivalence of capitals

5.4. Rents under the compound interest
5.5. Basic concepts of investment projects evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da UC são organizados de modo a permitir que os alunos consigam obter uma
visão global do que é uma organização e da evolução da gestão, fornecendo uma perspetiva genérica acerca

das principais funções de uma empresa. Deste modo, o programa da UC inicia com o estudo do conceito de

gestão e da sua evolução, abordando sinteticamente as principais temáticas relacionadas com as funções

habitualmente presentes numa empresa (Função Direção, Função de Recursos Humanos, Função Produção e
Função Financeira). Mais do que tratar em particular um tema específico, a UC visa dotar os alunos de um

conjunto de conceitos básicos relacionados com a gestão, de modo a permitir-lhes compreender mais

facilmente as temáticas que irão ser posteriormente abordadas noutras unidades curriculares mais
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específicas do curso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of the course are organized to allow students to gain a more global view of what is an organization

and evolution of management, providing a general perspective on the major functions of a business. Thus, the

program course begins with the study of the management concept and its evolution, briefly addressing the key

issues related to the functions normally found in a company (Direction Function, Human Resources Function,
Production Function and Financial Function). More than treat a specific topic in particular, the course aims to

provide students with a set of basic concepts related to the management so as to enable them to more easily

understand the topics that will be addressed later in other more specific courses.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

No contexto das estratégias pedagógicas utilizadas no âmbito desta UC, podemos destacar o seguinte: método

expositivo (com utilização do quadro e do videoprojector) nas aulas teóricas; resolução de casos práticos e

exercícios nas aulas teórico-práticas; incentivo à utilização do horário de tutoria por parte dos alunos; utilização
da plataforma de e-learning para disponibilização do material de apoio aos alunos, para a realização de testes

formativos de autoavaliação e para a divulgação das atividades relacionadas com a UC.

A avaliação durante o período letivo é efetuada com base em três elementos de avaliação: duas Frequências
(cada uma com uma ponderação de 50%) e atitude do aluno perante a UC (que poderá possibilitar uma

majoração da nota final até a um máximo de 2 valores).

O Exame (quer em Época Normal, quer em Época de Recurso) conta com 100% da nota final, podendo também

aqui o aluno beneficiar da majoração que diz respeito à atitude do aluno perante a UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the context of teaching strategies used within this course, we highlight the following: expositive method (using

the table and projector) in theoretical lessons; resolution of practical cases and exercises in practical lessons,
encourage the use of the tutorial schedule by students, use of e-learning platform for providing material support

to students, for self-assessment formative tests and disclosure of activities related to the course.

The evaluation during the school year is made based on three elements: two frequencies (each with a weighting

of 50%) and attitude towards the course (which may enable an increase of the final grade up to a maximum of 2
values).

The Examination (whether in Regular Season, or in times of Appeals) has 100% of final grade, which again can a

student qualify for the bonus with respect to the attitude towards the course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teóricas são essencialmente aulas de exposição da matéria, enquanto as aulas teórico-práticas são

predominantemente ocupadas com a resolução de casos práticos e exercícios acerca da matéria abordada nas
aulas teóricas anteriormente lecionadas. Apesar dos casos práticos e exercícios integrarem exemplos

académicos, há também a preocupação de fornecer aos alunos casos práticos e exercícios retirados da

realidade empresarial portuguesa, de modo a aplicar os conceitos teóricos e a tornar mais cativantes as
matérias.

A planificação das aulas é conhecida desde o início do semestre e consta da Plataforma de E-learning.

Relativamente ao atendimento aos alunos, o docente encontra-se disponível para esse fim através da

marcação de horas de orientação tutória (OT), se bem que o docente se tenha mostrado disponível para
atendimento aos alunos noutros dias e horários, de acordo com a disponibilidade de ambas as partes.

Um recurso importante que os alunos têm ao seu dispor é a página da UC na Plataforma de E-learning, na qual

é disponibilizado todo o material de apoio aos alunos (nomeadamente: o Guia da Disciplina, o Horário do

Docente e respetivos contactos, os Diapositivos exibidos nas aulas, o enunciado dos Casos Práticos e
Exercícios, a Planificação das Aulas ao longo do semestre, Provas escritas de Avaliação de anos letivos

anteriores, as Provas escritas de Avaliação realizadas ao longo do próprio ano letivo e os Resultados da

Avaliação aos Alunos). Além disso, também são realizados testes de autoavaliação (com caráter meramente
formativo) e fóruns de discussão através da Plataforma de E-learning. A referida página é regularmente

atualizada com avisos e notícias.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theoretical classes are essentially of exposure of the subject, while practical classes are predominantly
occupied with the resolution of practical cases and exercises about the material covered in theoretical classes

taught previously. Although practical cases and exercises integrate academic examples, there is also the

concern of providing students with practical cases and exercises taken from the Portuguese business reality in
order to apply the theoretical concepts and make the material more captivating.

The planning of lessons has been known since the beginning of the semester and consists of E-learning
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Platform. For the students attendance, the teacher is available for this purpose by marking the tutorial

orientation hours, although the teacher has shown students available to attend them on other days and times,
according to the availability of both parties.

An important feature that students have at their disposal is the page of the course in the E-learning Platform,

which contains all support material for students (the Course Guide, the Teacher´s Schedule and contacts, slides

shown in classes, Case Studies and Exercises, the planning of lessons throughout the semester, written
examinations from previous academic years, written examinations held during the year itself and the students

evaluation results). In addition, are carried out self-assessment tests (with training purposes only) and

discussion forums via the E-Learning Platform. That page is regularly updated with news and notices.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

De base:

FERREIRA, Manuel P. e outros (2010), “Gestão Empresarial”, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, Lda.

SILVA, Ilídio (2011), “Apontamentos sobre a Função Financeira”, Viseu, ESTGV
TEIXEIRA, Sebastião (2005), "Gestão das Organizações", 2ª Edição, Amadora, McGraw-Hill 

Complementar:

CHIAVENATO, Idalberto (2004), "Introdução à Teoria Geral da Administração", 7ª Edição, São Paulo, Editora
Campus

FERREIRA, J. M. Carvalho; NEVES, J.; CAETANO, António (2001), "Manual de Psicossociologia das

Organizações", Lisboa, McGraw-Hill

FREIRE, Adriano (2008), "Estratégia - sucesso em Portugal", 12ª Edição, Lisboa, Editorial Verbo
MARTINS, António e outros (2007), “Introdução à Gestão das Organizações”, 2ª edição, Lisboa, Grupo Editorial

Vida Económica

SERRA, Fernando e outros (2010), “Gestão Estratégica – conceitos e prática”, Lisboa, Edições Lidel

TEIXEIRA, Sebastião (2011), “Gestão Estratégica”, Lisboa, Escolar Editora

Mapa IX - Noções Fundamentais de Direito

6.2.1.1. Unidade curricular:

Noções Fundamentais de Direito

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Machado Esteves TP - 52,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Carla Alexandra Martins Santos Leal TP - 26,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carla Alexandra Martins Santos Leal TP - 26,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os estudantes na problemática do Direito enquanto ordem normativa, pela aproximação aos seus

fundamentos, sentido e fins.

O âmbito da disciplina tem, como referente o Direito português, com particular incidência nas fontes de Direito,

princípios estruturantes, características das normas jurídicas, hierarquia, questões fundamentais da
interpretação e aplicação e, ainda sistemática. Pretende-se, contudo, alertar os estudantes para as questões

que se colocam ao Direito numa sociedade globalizada. Justifica-se, por isso, uma alusão à importância do

Direito Internacional e do Direito Europeu, bem como à necessidade de harmonização entre os distintos

sistemas jurídicos mundiais.
Ministrar aos estudantes as ideias básicas do Direito Constitucional Português e da Teoria Geral do Direito

Civil, com referência particular aos contratos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce students to the issue of law as a normative order, particularly to its fundamentals, meaning and main

purposes.

The scope of the discipline regards the Portuguese law, with particular focus on sources of law, structural
principles, characteristics of legal rules, hierarchy, fundamental questions of interpretation and application, and

yet systematic. It is intended, however, to alert students to the issues facing the law in a globalized society.

There is a need, therefore, of a reference to the importance of International law and European Union law, as well
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as to the importance of harmonizing the different legal systems worldwide.

Teach students the basic ideas of the Portuguese Constitutional Law and General Theory of Civil Law, with
particular reference to contracts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O Direito. Fundamento, sentido e fins.
1.1. Sentidos subjectivo e objectivo do conceito de Direito. 

1.2. Direito, Ética, Religião, e Normas de trato social.

1.3. Direito e Estado

1.4. O Direito e Cultura. Referência aos principais sistemas de Direito.
1.5. Direito Natural e Direito Positivo 

1.6. Fins do Direito: Justiça, Segurança e Equidade.

1.7. Sistema judicial e meios alternativos de resolução de conflitos
2. A norma jurídica

3. Fontes de Direito: Lei, Costume, Jurisprudência, Doutrina, Equidade e Princípios Fundamentais.

3.1. A Lei, Fonte Imediata de Direito 

4. Âmbito e estrutura sistemática do Direito. Direito Interno e Direito Internacional
5.Teoria Geral da Relação Jurídica

5.1. Elementos e estrutura da relação jurídica

5.1.1. Sujeitos. A pessoa singular e a pessoa colectiva 

5. 1.2. Objecto. As coisas. Noção e classificação
5.1.3. O facto jurídico, noção e classificação. O contrato

5.1.4 Garantia

6.Referência Breve ao Direito das Obrigações

6.2.1.5. Syllabus:

Fundamentals, meaning and purpose of the law.

1.1. Subjective and objective senses of the concept of law. Law and rights
1.2. Law, Ethics, Religion, and Standards of social intercourse.

1.3. Law and State

1.4. Law and culture. Reference to the main systems of law.

1.5. Natural law and Positive law
1.6. Main Purposes of the law: Justice, Security, Fairness and Fundamental Principles 

1.7. Judicial system and alternative dispute resolution

2. The rule of law

3. Sources of law: Written law, Custom, Jurisprudence, Doctrine, Fairness and Fundamental Principles.
3.1. The Written law, original Source of law

4. The Scope and systematic framework of law. National and International law

5. The General Theory of the juridical relation
5.1. Elements and structure of the juridical relation

5.1.1. Persons. The natural person and the legal person

5. 1.2. Object. Things. Definition and classification

5.1.3. Juridical fact. The contract law
5.1.4 Warranty

6. The law of obligations, short reference.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os modos de actuação didáctica serão orientados pelos objectivos estabelecidos para a Unidade Formativa,

fornecer aos estudantes um conjunto de conhecimentos fundamentais básicos no domínio do Direito 

Será utilizada uma metodologia de ensino que privilegia a actividade expositiva e orientadora do formador.

Sempre que possível, será suscitada a participação dos alunos, designadamente, na resolução de casos
práticos que permitam concretizar os conhecimentos ministrados

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The pedagogic action is oriented to the educational objectives established for the Formative Unit, providing
students with a basic set of fundamental knowledge in the field of law

Will be used a teaching method that focuses on expository and guiding activities of the professor. Whenever

possible, it raises the participation of students, particularly in the resolution of practical cases that allows

achieving the knowledge and the skills provided

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A avaliação terá como elemento preponderante o resultado da prova escrita, ainda que se tomem em conta a
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relevante participação do estudante nas aulas, bem como, residualmente, a sua assiduidade. Em casos
excepcionais, designadamente nos casos em que o resultado da prova escrita se situa entre o 8,5 (oito e meio)

e o 9,4 (nove e quatro décimas), admite-se a realização de uma prova oral.

Serão realizados dois testes escritos ao longo do curso, em datas previamente determinadas, sendo condição

necessária de admissibilidade ao segundo teste a obtenção de classificação mínima de 7 valores no primeiro
teste. A aprovação na disciplina bastar-se-á com a obtenção de nota positiva, 10 valores, em média, nos dois

testes realizados. Os estudantes que não tenham alcançado classificação positiva, bem como os estudantes

que faltem aos mesmos testes, serão admitidos à prova escrita de exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The evaluation will be the result of the written test, even if we take into account the relevant student

participation in class and, residually, their attendance. In exceptional cases, namely where the result of the

written test lies between 8.5 (eight and a half) and 9.4 (nine and four tenths), it is allowed to carry out an oral
examination.

Two written tests will be conducted throughout the course, on dates determined beforehand, being a necessary

condition for admissibility to the second test, to obtain a minimum grade of 7 points in the first test. The approval
in the subject will be sufficient to obtain a positive note, 10 points on average in both tests. Students who have

not achieved positive rating, as well as students who miss the same tests, will be admitted to the written test

examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias leccionadas.
As aulas serão, sempre que possível, acompanhadas de exercícios práticos que ajudarão os alunos a

desenvolver as competências esperadas pelos objectivos da unidade curricular.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas, os
enunciados das provas de avaliação do ano lectivo anterior, casos práticos e legislação em vigor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or
practical applications of the subjects taught.

Classes will be, whenever possible, accompanied by practical exercises that help students develop skills

expected by the objectives of the course.

The communication module is facilitated by using the moodle platform, where there are available some
elements, including the program and the rules, summaries of subjects taught , written tests and exams

concerning the previous school year, case studies and legislation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Elementos de Consulta Obrigatória:

Constituição da República Portuguesa

Código Civil

Bibliografia Especialmente Recomendada:
Angel Latorre, Introdução ao Direito, Almedina, Coimbra, 1997

Germano Marques da Silva, Introdução ao Estudo do Direito, Universidade Católica Editora, 2006

J. Falcão/S. Oliveira/F. Casal/ P. Cunha, Noções Gerais de Direito, Colecção Resjuridica, Rés Editora Lda, Porto. 

Manuel de Almeida Ribeiro, Introdução ao Direito para as Ciências Sociais, Univ. Técnica de Lisboa, ISCSP,
2004

Meneses Cordeiro, Tratado de Direito Civil, Almedina, Coimbra

Oliveira Ascensão, O Direito, Introdução e Teoria Geral, 13ª ed., Almedina, Coimbra, 2005
Pedro Eiró, Noções Fundamentais de Direito, Verbo, 1997

Santos Justo, Introdução ao Estudo do Direito, 2ª ed. Coimbra Editora, 2003

Bibliografia Sugerida:

Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra
Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil Anotado, Almedina, Coimbra

Mapa IX - Módulo de Competências Básicas Específicas (MCE3): Espírito de iniciativa (organização de eventos)

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Módulo de Competências Básicas Específicas (MCE3): Espírito de iniciativa (organização de eventos)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Verónica Ferraz de Sousa S - 6,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel Paulo Pereira Alves Calado S - 6,5

Maria José Lisboa Antunes Nogueira S - 6,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Paulo Pereira Alves Calado S - 6,5

Maria José Lisboa Antunes Nogueira S - 6,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Promover a tomada de iniciativa dos alunos para ações de natureza cultural, desportiva, económica, de

solidariedade social e/ou académico-científica;

- Adquirir e aplicar as ferramentas e técnicas necessárias para a organização dos vários tipos de eventos;

- Promover a consciência e responsabilidade social e cívica;
- Desenvolver competências de comunicação com diferentes grupos sociais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Promote student’s initiative for cultural, academic, economic, sports and solidarity events.
Acquire and apply the tools and techniques necessary to organize the event.

Promote awareness and social and civic responsibility.

Develop communication skills with different social groups.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Organização de eventos de natureza cultural, desportiva, económica, de solidariedade social e/ou académico-

científica, com fins lucrativos para posterior aplicação dos lucros numa ação social/solidariedade social à

escolha dos alunos. Organização e recolha de materiais diversos destinados às Instituições de solidariedade
social.

6.2.1.5. Syllabus:

The planning, development, management and implementation of events. In the case of profitable events, the
profits will be donated to a solidarity institution of the student’s choice. Collecting donations for solidarity

institutions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No novo paradigma de formação preconizado pela Declaração de Bolonha, baseado no desenvolvimento de

competências, assume grande importância a preocupação da formação do indivíduo na sua globalidade. Nesse

quadro, confere-se grande relevância ao desenvolvimento de um conjunto de competências de natureza

genérica - instrumentais, interpessoais e sistémicas -, não eminentemente técnicas, em domínios diversos e
em iniciativas de formação complementar, obtenível num leque mais alargado de soluções que aquelas que um

plano de estudos tradicionalmente comporta. Dentro deste paradigma, a unidade curricular MCE 3 é uma

unidade que tem como principal objetivo desenvolver competências nos domínios do espírito de iniciativa,

promovendo ao mesmo tempo a consciência cívica, o desenvolvimento de uma postura ativa e de capacidades
para a resolução de problemas. A organização de um evento desde a sua conceção, divulgação e realização,

pelos alunos, permite claramente atingir estes objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the new paradigm of education recommended by the Bologna Declaration, grounded on competence based

learning, individual’s training as a whole is crucial. Within this framework, 

the development of generic skills, rather than technical ones, can be reached outside a formal learning setting,

with other methods. MCE – 3 Spirit of initiative – is a curricular unit which main aim is to develop initiative
competences while promoting civic awareness, a more active attitude and learning to overcome problems.

Planning, developing, managing and implementing event clearly allows students to acquire these competences.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas sessões de MCE 3 foram expostos os objetivos e métodos de trabalho, as metodologias de avaliação,

foram constituídos os grupos de trabalho e discutidas as atividades a desenvolver. 

Foram constituídos grupos compostos por alunos (2 a 15 elementos). O número de elementos de cada grupo
dependia da dimensão do evento a organizar. Cada grupo foi responsável pela organização de um evento e por

todas as tarefas inerentes à concretização do mesmo, nomeadamente a escolha do evento a realizar, a data, o

local, o levantamento logístico, a procura de apoios e patrocínios e a divulgação do evento. Cada grupo tinha um

docente responsável que se reunia com os alunos ao longo do semestre. 

A avaliação foi feita nos termos do disposto no n.º 2.1.3. do Regulamento Pedagógico da ESTGV,

nomeadamente na alínea a) Avaliação durante o período letivo. Para obter aprovação à UC, os alunos tiveram
de revelar um desempenho positivo na realização do evento em que se envolveram. A avaliação é qualitativa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the seminars, the main objectives, evaluation and working methods were exposed. Moreover, working groups

were established, activities were discussed, and at the end of the semester the events students had organized
were presented. Working groups were formed with 2 to 15 students. The number of elements of a group

depended on the nature of the event. Each group was responsible for organizing an event and for all the

activities inherent to its implementation, such as choosing the date and location, looking for sponsors and
promoting the event. Each group had a lecturer responsible for the group and who met with students regularly

throughout the semester.

Evaluation was made according to the schools’ Pedagogical Rules, namely evaluation during the semester.

Thus, to obtain approval, students had to show a positive performance in the event that they were organizing.
Evaluation was qualitative.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A metodologia de ensino de MCE 3 incentiva a autonomia dos alunos, ao permitir que os alunos organizem um

evento, com um elevado grau de liberdade, uma vez que são os próprios alunos que concebem a ideia,

escolhem o local, divulgam e realizam o evento. Esta metodologia permite, assim, atingir os objetivos da

unidade curricular, desenvolvendo o espírito de iniciativa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies encourage students’ autonomy by allowing them to organize an event with a high

degree of freedom, since they are the students themselves who conceive the idea, choose the venue, advertise
and conduct the event. Thus, this approach allows students to achieve the objectives of the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

N/A

Mapa IX - Técnicas de Vendas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Vendas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 78

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

•Compreender a importância da força de vendas no marketing-mix.
•Perceber as exigências no desempenhado da força de vendas e a necessidade de motivar os vendedores para

o desenvolvimento de importantes selling skills.
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•Desenvolver o desenho e organização da equipa de vendas.

•Compreender o processo de venda e cada uma das suas etapas.

•Perceber o processo de gestão da força de vendas.

•Compreender e caracterizar as principais estratégias e tácticas de negociação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

•Understand the importance of sales force in the marketing-mix

•Understand the requirements in the sales force performed and the need to motivate sellers to develop key
selling skills

•Develop the design and organization of the sales team

•Understanding the sales process and each of its stages

•Understand the process of sales force management 
•Understand and characterize the main strategies and tactics of negotiation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo I – Força de Vendas
1.A Força de Vendas e a sua importância nas empresas:

- Evolução do conceito de Gestão de Vendas

- A empresa e a gestão de vendas: a coerência do marketing-mix

- O Gestor da Força de Vendas
- As funções dos vendedores e tipos de vendas

2.A Organização da Força de Vendas.

3.A Gestão da Força de Vendas:
- Recrutamento e Selecção dos vendedores

- Formação dos vendedores

- Motivação da Força de Vendas

- Planeamento das vendas
- A Supervisão, Avaliação e Controlo da Força de Vendas

4.O Processo de Venda e a atitude dos vendedores.

Módulo II – Negociação
1.Conceito e princípios básicos de negociação.

2.Estratégias de negociação. 

3.O perfil do negociador e as formas de condução da negociação

6.2.1.5. Syllabus:

Unit I – Sales Force

1.The Salesforce and its importance in organizations:

- Evolution of the concept of Sales Management

- The organization and sales management: the coherency of the marketing mix

- The Sales Manager 
- The roles of salespeople and types of selling

2.Salesforce Organisation

3.The management of the Salesforce:

- Recruitment and selection 
- Motivation and training

- Planning sales

- Salesforce evaluation 

4.The Selling Process and the attitude of the sellers

Unit II – Negotiation 

1.Concept and basic principles of negotiation
2.Negotiation strategies

3.The negotiator profile and the ways of orientation the negotiation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas relacionadas com a Gestão da Força de Vendas, as etapas do processo de venda e a negociação

comercial, permitindo aos alunos compreender, por uma lado, a relação existente entre a gestão comercial e
marketing, e por outro, as competências técnicas e comportamentais necessárias no desempenho das
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actividades de venda.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills achieved by the students, we pretend to
address issues related to the Sales Force Management, the steps in the selling process and business

negotiation, allowing students to understand, on the one hand, the relationship between sales management and

marketing, and secondly, the technical and behavioral skills necessary in the performance of sales activities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

The methodology followed in the teaching contact hours based on exposure and promotion of contents, through

the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling the

student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher
support to students during the execution of the assignment.

The evaluation methodology consisted of a written test and an assignment, both weighting 50% in the student’s

final mark.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours based on exposure and promotion of contents, through

the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling the

student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher
support to students during the execution of the assignment.

The evaluation methodology consisted of a written test and an assignment, both weighting 50% in the student’s

final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, 
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado nas

aulas teórico-práticas, pela análise de estudos de caso e participação de entidades externas. 

E por outro, pela realização de um trabalho prático cujos objectivos específicos são: compreensão e domínio
dos conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise das questões relacionadas

com a gestão da Força de Vendas, o processo de venda, e as estratégias de negociação, mas também

desenvolver a análise crítica e incentivar a utilização de diferentes fontes de informação, privilegiando a

obtenção de informação primária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught. 
It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, firstly within the theoretical

and practical lessons, by analyzing case studies and participation of external entities. And, secondly, by

performing an assignment whose specific objectives are: understanding and mastery of theoretical knowledge

and practical application of it; encourage the study and analysis of issues related to the management of the
salesforce, the selling process and negotiation strategies, but also develop critical analysis and encourage the

use of different sources of information, focusing on obtaining primary information.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Spiro, R.; Stanton, W.; Rich, G. (2008). Management of a Sales Force. 12ª Edição. McGraw-Hill.

Tanner, Jeff et al. ( 2009). Sales Management. 1ª Edição. Prentice Hall. 

Jobber, D.; Lancaster, G. (2006). Selling and Sales Management. 7ª Edição. Prentice Hall.

Bassa, J. et al. Dirección y Técnicas de Ventas. 1ª Edição. ESIC.
Hopkins, T. (2007). Manual de Vendas. 5ª Edição. Editorial Presença. 

Justino, L. (2007). Direcção Comercial. LIDEL. 

Rodrigues, D. (1999). Gestão de Vendas na Óptica de Marketing. 1ª Edição. Edições Sílabo. 
Carvalho, José C. (2006). Negociação. 1ª Edição. Edições Sílabo. 

Dasí, F.; Martínez-Vilanova, R. (2005). Técnicas de Negociación: Un Método Práctico. 5ª Edição. ESIC.

Jesuíno, C. (2003). A Negociação – Estratégias e Tácticas. 3ª Edição. Texto Editora.

Mapa IX - Marketing de Serviços
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Marketing de Serviços

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Luís Mendes Loureiro Abrantes TP - 39

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da disciplina de Marketing de Serviços são os que se indicam a seguir:

1. Definir a importância dos serviços na economia;

2. Definir as caraterísticas próprias do mix de marketing dos serviços, realizando aplicações práticas para os
diferentes setores da economia;

3. Desenvolver trabalhos práticos que tenham em conta a realidade dos diferentes setores da actividade

económica;

4. Desenvolver as capacidades dos alunos para a organização, implementação e controlo de políticas de
marketing em organizações do setor de serviços.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objectives of the discipline of Marketing Services are as shown below:
1. Define the importance of services in the economy;

2. Define the peculiar characteristics of the services marketing mix, carrying out practical applications for

different sectors of the economy;

3. Develop practical works taking into account the reality of different sectors of economic activity;
4. Develop students' abilities to the organization, implementation and monitoring of marketing policies in

organizations in the service sector.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aspetos específicos dos Serviços.

2. A classificação dos serviços. O envolvimento dos consumidores na produção dos serviços.

3. O Comportamento dos consumidores nos Serviços.

4. O desenvolvimento do posicionamento e segmentação dos serviços no mercado. 
5. A adaptação da oferta à procura e os potenciais problemas de relações.

6. Os produtos e os serviços de criação e aumento do valor.

7. O preço dos serviços.
8. A comunicação com os clientes: educação e comunicação.

9. A relação entre a capacidade e a procura.

10. A evidência física.

11. Principais escalas de medição da qualidade dos serviços.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Specific aspects of the Services.

2. The classification of services. The involvement of consumers in the production of services.
3. The Consumer behavior in services.

4. The development of positioning and market segmentation services.

5. The adjustment of supply to demand and the potential problems of relations.

6. The products and services for creating and adding value.
7. The price of services.

8. Communication with clients, education and communication.

9. The relationship between the demand and capacity.

10. The physical evidence.
11. Major scales for measuring quality of services.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os pontos 1 e 2 permitem perceber e definir a importância dos serviços na economia. O segundo objectivo é
concretizado em todos os pontos do programa. O recurso a casos práticos e ao trabalho final, o uso de aulas
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tutoriais na abordagem a todos os pontos do programa permite atingir o terceiro objetivo da disciplina. Os

pontos 3 a 11 permitem atingir o último objetivo proposto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Points 1 and 2 allow us to understand and define the importance of services in the economy. The second

objective is achieved at all points of the program. The use of case studies and the final work, the use of

classroom tutorials on approach to all aspects of the program could achieve the third objective of the course. 3-
11 points for reaching the final objective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia assentará na leccionação de aulas teórico-práticas e na realização e apresentação de trabalho
práticos. Nas aulas teóricas será privilegiada a exposição oral, apoiada com projecção de esquemas e gráficos

e outro material relacionado com os temas a abordar. As aulas práticas serão dedicadas à resolução,

discussão e apresentação de casos práticos e à realização do trabalho final.

A avaliação é composta por prova escrita de frequência/exame e por um trabalho de grupo, o qual é subdividido
em 4 trabalhos. O aluno terá de obter na prova escrita da frequência ou exame e no trabalho de grupo uma

classificação mínima de 8 valores para obter aprovação à disciplina. 

A nota final da disciplina em avaliação contínua é determinada de acordo com as ponderações seguintes:
trabalho de grupo (TG), 50%; prova escrita de frequência, 40% e assistência e participação nas aulas 10%. Nas

restantes épocas: TG, 50%; exame, 50%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology will draw on the heoretical-practical classes and the completion and submission of practical
work. In the lectures will be privileged oral presentation supported with projection schemes and graphics and

other material related to the subjects for discussion. The classes will be devoted to the resolution, discussion

and presentation of case studies and the realization of the final work.
The assessment consists of written proof of attendance / examination and a working group, which is divided into

4 works. The student must obtain the written test or examination of the frequency and group work a minimum

score of 8 points to pass the course.

The final grade in continuous assessment is determined in accordance with the following weights: working
group (TG), 50%; written proof of attendance, assistance and 40% and 10% class participation. In other

seasons: TG, 50%; examination, 50%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nesta unidade curricular utilizam-se nas aulas teórico-práticas métodos activos com recurso a exemplos e

casos práticos. Estes permitem aos alunos adquirir os conceitos leccionados e perceber como é que na

prática se podem aplicar os conceitos apreendidos na disciplina na gestão duma organização.
Os métodos expositivos e interrogativos são abordados para explicar os conceitos relacionados com a

temática do marketing. Os alunos realizam também um conjunto de 4 trabalhos práticos com o apoio tutorial

dos docentes, adquirindo assim mais competências práticas.

Nesta unidade curricular utiliza-se a plataforma moodle para a disponibilização do material de apoio e para a
divulgação das actividades relacionadas com a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In this course are used in theoretical methods and practical use of assets with examples and case studies.
These allow students to acquire the concepts taught and understand how they can apply in practice the

concepts learned in the discipline in the management of an organization.

The expository methods and questions are addressed to explain the concepts related to the subject of
marketing. Students also perform a set of four practical works with tutorial support of teachers and increasing

their practical skills.

In this course we use the moodle platform for the provision of material support and information about activities

related to the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• BATESON, J. G. & HOFFMAN, K. D. (1999). Managing Services Marketing: text and readings. New York: The

Dryden Press. 
• FISK, R. P. & GROVE, S. J. & JOHN, JOBY (2007): Interactive Services Marketing. Boston: Houghton Mifflin. 

• HOFFMAN, K. D. & BATESON, JOHN, E.G. (1997): Essentials of Services Marketing”. New York: The Dryden

Press.

• LOVELOCK, C. & Wirtz, J. (2010): Services Marketing. People, technology, strategy. (7 Ed.). New Jesey:
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Pearson, Prentice Hall.

• ZEITHAMAL, V. A. & BITNER, M. J. & GREMLER, D. D. (2009): Services Marketing: integrating customer focus
across the firm. (5 Ed.). Boston: McGraw-Hill International Editions.

Mapa IX - Introdução ao Marketing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Introdução ao Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Gonçalves Antunes T - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida, TP - 78,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida, TP - 78,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Introdução ao Marketing tem como objetivos capacitar o aluno com os conhecimentos

capazes de: 

- perceber a evolução do conceito de marketing e identificar as vantagens da sua adoção nas organizações; 
- descrever, classificar e analisar as estratégias e ações que, a partir da análise de mercado e do seu meio

envolvente e utilizando os instrumentos do marketing (produto, preço, distribuição e comunicação), as

organizações podem levar a cabo a fim de alcançar os objetivos propostos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course Introduction to Marketing aims to empower students with the knowledge able to:

- Understand the evolution of the marketing concept and identify the advantages of its adoption in organizations;

- Describe, classify and analyze the strategies and actions from the market analysis and its environments and
using the tools of marketing (product, price, place and communication), organizations can carry out in order to

realize the objectives.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceito e evolução do marketing
2. Análise do meio envolvente e do mercado

- Análise do meio envolvente

- Caracterização, dimensão e estrutura dos principais tipos de mercado
- Análise da concorrência

- O ciclo de vida de um mercado

3. Análise do comportamento dos consumidores

- Métodos de recolha de informação sobre os consumidores
- Mercados de consumo

- Mercados organizacionais

4. Segmentação do mercado, target e posicionamento do produto

- O processo geral de segmentação
- A seleção dos mercados-alvo

- O método e as estratégias de posicionamento

5. A gestão do marketing-mix
- A política de produto

- A política de preço

- A política de distribuição

- A política de comunicação
6. A elaboração da estratégia de marketing

- Os objetivos da estratégia

- A análise e diagnóstico da situação

- A escolha do portfólio de atividades
- As opções estratégicas fundamentais

- A formulação do marketing-mix
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7. Novas tendências de abordagem do marketing

6.2.1.5. Syllabus:

1. Concept and evolution of marketing 

2. Analysis of the environment and market

- Analysis of the environment
- Characterization, size and structure of the main types of market

- Competitive Analysis

- The life cycle of a market

3. Analysis of consumer behavior
- Methods of collecting information about consumers

- Consumer markets

- Organizational markets
4. Market segmentation, product positioning and target

- The general process of segmentation

- The selection of target markets

- The method and placement strategies
5. The management of the marketing mix

- The product policy

- The pricing policy

- The place policy
- The communication policy

6. The development of marketing strategy

- The objectives of the strategy
- The analysis and diagnosis of the situation

- The choice of the portfolio of activities

- The fundamental strategic options

- The formulation of the marketing-mix
7. New trends in marketing approach

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em sintonia com os objetivos da unidade curricular. A sequência dos
tópicos selecionados permitem proporcionar, inicialmente, o conhecimento e os conceitos sobre a prática do

marketing nas organizações. Numa fase seguinte, analisa-se o mercado e seus consumidores, discutem-se as

diferentes políticas de marketing para, posteriormente, se definir a estratégia global de marketing, capaz de

atingir os objetivos proposta de uma organização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course contents are in line with the objectives of the course. The sequence of selected topics allows

providing, initially, knowledge and concepts about the practice of marketing in organizations. As the next step,
we analyze the market and its consumers, we discuss the different marketing policies to then define the overall

marketing strategy, capable of achieving the proposed objectives of an organization.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas utiliza-se uma metodologia de exposição, de forma interativa, onde se apresentam os

conceitos e os conhecimentos necessários para analisar e trabalhar os casos práticos nas aulas Teórico-

práticas (TP).

As aulas TP integram e aplicam os conhecimentos e são dedicadas à análise, discussão e resolução de casos
práticos, assentando numa forte interatividade quer entre o docente e os alunos, quer entre os próprios alunos.

Ao longo do semestre os alunos estão envolvidos na realização de um trabalho de grupo, referente a uma

organização em contexto real, onde aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e teórica-práticas.

Este trabalho de grupo será apresentado e discutido com a participação de todos os alunos e docentes da u.c.
Os alunos são avaliados pela participação nas aulas, por uma prova escrita de frequência ou exame e pela

realização e apresentação do referido trabalho de grupo, que será considerado em qualquer época de

avaliação do ano letivo em curso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the lectures using a methodology of exposure, interactively, which presents the concepts and skills

necessary to analyze and work on case studies in Theoretical and Practical classes (TP).

Classes TP integrate and apply knowledge and are dedicated to the analysis, discussion and resolution of
practical cases, building on a strong interaction both between the teacher and students and between students

themselves.
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Throughout the semester students are involved in making a group work, referring to an organization in the real
world, where they apply the knowledge acquired in theoretical and theoretical-practical classes. This working

group will be presented and discussed with the participation of all students and faculty of UC

Students are assessed by class participation, a written test or examination frequency and the completion and

submission of the working group, which will be considered in any evaluation time of the year in progress.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia
expositiva das aulas teóricas possibilita atingir especificamente a compreensão dos conceitos de marketing e

analisar a sua importância de aplicação nas organizações. A análise de casos práticos das aulas teórico-

práticas permite aprofundar e aplicar os conhecimentos teóricos permitindo uma consolidação dos

conhecimentos adquiridos.
A realização do trabalho de grupo, em contexto real, permite aos alunos uma melhor perceção dos conceitos

através da sua aplicação prática, consolidando todos os seus conhecimentos.

Os métodos de avaliação permitem também atingir os objetivos propostos, quer através da avaliação contínua,

permitindo um acompanhamento mais regular das matérias, quer da realização do trabalho de grupo.
São também incentivadas as participações nas horas de tutoria, quer para o acompanhamento das matérias

quer para a realização dos trabalhos de grupo.

A utilização da plataforma Moodle, onde são disponibilizados elementos relacionados com as matérias,
cadernos de exercícios, casos de marketing com dados reais e outros elementos considerados de interesse,

contribuem também para se atingirem os objetivos e competências da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course as the methodology of expository
lectures specifically allows achieving an understanding of marketing concepts and analyze their importance for

the application in organizations. The analysis of case studies of practical classes allows deepen and apply

theoretical knowledge allowing a consolidation of knowledge.
The achievement of group work in a real context, enables students to a better perception of the concepts

through practical application, consolidating all your knowledge.

Evaluation methods also allow achieving the proposed objectives, either through ongoing evaluation, allowing a

more regular monitoring of the materials or the completion of group work.
They are also encouraged participation in the hours of tutoring, wants to follow up on matters both for the

achievement of group work.

The use of Moodle, where elements are available related materials, workbooks, marketing cases with real data

and other information considered of interest, also contribute to achieving the objectives and competencies of
the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Antunes, J. (2012), Apontamentos de Marketing, Material disponibilizado aos alunos, na plataforma Moodle, pelo
docente da unidade curricular.

Gummesson, E. (2002), Total relationship marketing: Marketing strategy moving from the 4Ps - product, price,

promotion, place - of traditional marketing management to the 30Rs, Publicação: Amsterdam: Butterworth-
Heinemann.

Kotabe, M.; K. Helssen (2011), Global marketing management, Edição: 5th ed. Publicação: New Jersey : John

Wiley & Sons.

Kotler, P. (2006), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 12ª Edição, Prentice –
Hall International Editions.

Kotler, P. e G. Armstrong (2008), Principles of marketing, 12th ed., Publicação Prentice Hall, New Jersey.

Kotler, P. (2008), Marketing para o século XXI, Publicação Editorial Presença, Barcarena.

Lindon, Denis; Lendrevie, Jacques; Rodrigues, Joaquim; Dionísio, Pedro (2004), Mercator XXI. Teoria e Prática
do Marketing, Publicações Dom Quixote, 10.ª Edição, Lisboa.

Mapa IX - Análise Financeira

6.2.1.1. Unidade curricular:

Análise Financeira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luís Fernandes Rodrigues TP - 58,5



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

138/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objectivos desta disciplina são preparar o aluno para elaborar e desenvolver uma análise financeira,
fornecendo os métodos e as técnicas que viabilizem uma análise da situação económica e financeira da

empresa, tomando por base essencialmente as peças contabilísticas, e outras informações de origem interna

ou externa, que directa ou indirectamente estejam relacionadas com a actividade da empresa. 

É objectivo explícito, o diagnóstico financeiro da empresa através dos principais instrumentos de medida dos
riscos e rendibilidade da empresa como a análise de rácios e outros indicadores de gestão como a análise de

scoring do risco de crédito, inseridos num contexto sectorial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are to prepare the student to design and develop a financial analysis, providing the

methods and techniques that enable an analysis of economic and financial situation of the company, based on

essentially the accounting data and other information from internal or external origin , which are directly or

indirectly related to the business.
It is an explicit objective, to do a financial assessment of the company through the main instruments for

measuring risk and profitability of the company such as ratio analysis and other management indicators such

as analysis of credit risk scoring, inserted in a sectoral context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - O enquadramento da análise financeira nas Finanças Empresariais.

2 - Os fundamentos da análise financeira estática

3 - O método dos rácios e a análise estática
4 - A análise dinâmica dos fluxos financeiros 

5 - A análise do desempenho da empresa

6 - O desenvolvimento das aplicações de análise financeira

6.2.1.5. Syllabus:

1 - The framework of financial analysis in corporate finance.

2 - The base method of static financial analysis

3 - The method of ratios and the static analysis
4 - The Dynamic analysis of financial flows

5 - Analysis of company performance

6 - The development of applications for financial analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os Alunos terão um conjunto de aulas expositivas, de resolução de exercícios e casos práticos e sobre a

utilização da base de dados SABI conjuntamente com software de análise financeira PROANALYSIS. Os alunos

que optarem por uma avaliação contínua deverão desenvolver e entregar um trabalho escrito, em grupo de 2
pessoas ou 3 pessoas, denominado, “Análise Financeira da Empresa XX. Este trabalho será desenvolvido com

base nos resultados obtidos a partir do programa PROANALYSIS, cuja metodologia de avaliação da situação e

evolução da empresa será exposta e servirá de exemplo de aplicação dos conceitos teóricos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Students will have a set of lectures for solving exercises and case studies and will use the database SABI

together with financial analysis software PROANALYSIS. Students who opt for a continuous assessment should

develop and deliver a written work, in groups of two persons or three persons, called "Financial Analysis
Company XX. This work will be developed based on the results obtained from the program PROANALYSIS,

whose methodology to assess the situation and evolution of the company will be exposed and serve as an

example of application of theoretical concepts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os Alunos terão um conjunto de aulas expositivas, de resolução de exercícios e casos práticos cuja

metodologia de recorrer a uma permanente avaliação da situação e evolução da empresa servirá de exemplo
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de aplicação dos conceitos teóricos. A avaliação de conhecimentos reveste a modalidade de uma frequência
ou exames final. Os alunos que optarem por uma avaliação contínua deverão desenvolver e entregar um

trabalho escrito, em grupo, “Análise Financeira da Empresa XX. Este trabalho será desenvolvido com base nos

resultados obtidos a partir do programa PROANALYSIS. Este trabalho concorre para a nota final na avaliação
por frequência com as ponderações de 65% e de 35% para o trabalho final. Se o aluno opta pela avaliação por

exame final este definirá em 100% a avaliação final do aluno. Neste caso a nota final será a nota do exame, com

uma eventual bonificação que poderá ir até 1 valor, atribuído em função da participação nas actividades

lectivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Students will have a set of lectures to solving exercises and case studies and follow a methodology of a

continuous assessment of the situation and evolution of the company provided as an example of application of
theoretical concepts. 

The assessment takes the form of a frequency or final testing . Students who opt for a continuous assessment

should develop and deliver a written work, "Financial Analysis Company XX. This work will be developed based

on the results obtained from the program PROANALYSIS. This work contributes to the final score in the
evaluation by frequency weightings of 65% and 35% for the final work. If the student opts for evaluation by this

final exam set at 100% the final evaluation of the student. In this case the note will be the final exam grade, with a

possible bonus you can go to a value assigned for participation in school activities.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Os Alunos terão um conjunto de aulas expositivas sobre os fundamentos teóricos das modernas técnicas de

análise financeira, que terão como objectivo final de síntese a transmissão de uma grelha genérica de
diagnóstico financeiro. A resolução de exercícios e casos práticos procurará demonstrar e consolidar a

aplicação do esquema de análise proposto. A utilização de bases de dados económico-financeiros,

nomeadamente a SABI é exposta de forma a incentivar a utilização de dados financeiros das empresas
portuguesas nos trabalhos durante o curso. Por outro lado, também será dada formação sobre o tratamento

destes dados é usada com software de análise financeira PROANALYSIS. Os alunos têm oportunidade de

demonstrar as competências adquiridas desenvolvendo, em grupo, um trabalho escrito denominado, “Análise

Financeira da Empresa XX. Este trabalho consiste num relatório escrito de avaliação da situação e evolução de
uma empresa aplicando a grelha de diagnóstico proposta. Este trabalho concorre para a nota final na avaliação

por frequência com as ponderações de 65% e de 35% para o trabalho final. Se o aluno opta pela avaliação por

exame final este definirá em 100% a avaliação final do aluno. Neste caso a nota final será a nota do exame, com

uma eventual bonificação que poderá ir até 1 valor, atribuído em função da participação nas actividades
lectivas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students will have a set of lectures on the theoretical foundations of modern techniques of financial analysis,
which will aim at the transmission end of the synthesis of a framework of generic financial assessment. The

resolution of exercises and case studies seek to demonstrate and consolidate the implementation of the

proposed scheme of analysis. The use of databases economic and financial, including SABI is exposed in order

to encourage the use of financial data of Portuguese firms in the assessments during the course. Moreover,
instruction on the processing of this data is made using the financial analysis software PROANALYSIS.

Students have the opportunity to demonstrate skills acquired developing as a group, a work written called,

"Financial Analysis Company XX. This work consists of a written report assessing the situation and evolution of
a company applying the diagnostic framework proposed. This work contributes to the final score in 35% on the

evaluation by frequency. If the student opts for evaluation by this final exam set at 100% the final evaluation of

the student. In this case the note will be the final exam grade, with a possible bonus you can go to a value

assigned for participation in school activities.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Cohen, E., "Análise Financeira", Editorial Presença, 1995.

Menezes, H.C., "Princípios de Gestão Financeira", Editorial Presença, 1999.
Neves, João Carvalho das, “Análise Financeira Vol.I”, Texto Editora, 12º Edição, 2000.

Ross, S., Westerfield R., Jordan, "Administração Financeira", The McGraw-Hill Companie, Inc. – 8ª Edição, 2008.

Silva, Eduardo Sá , Gestão Financeira: Análise de Fluxos Financeiros.

Mapa IX - Web Marketing



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

140/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

6.2.1.1. Unidade curricular:

Web Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Fernando Manuel Carneiro Almeida PL - 39,0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Fernando Manuel Carneiro Almeida PL - 39,0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
•Compreender a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de tomada de

decisão em gestão empresarial.

•Explicar os benefícios e os desafios proporcionados pela Internet e pelas tecnologias de informação aos

consumidores, empresas e sociedade em geral.
•Explicar como os e-marketers podem usar a segmentação de mercado para alcançar os consumidores on-line.

•Identificar dimensões de diferenciação e estratégias específicas de posicionamento na Internet.

•Compreender como integrar o Web Marketing na estratégia global das empresas na era da economia digital.

•Compreender os conceitos subjacentes ao funcionamento de Websites na Internet.
•Aplicar boas práticas reconhecidas no desenvolvimento de Websites.

•Reconhecer bons e maus exemplos em Websites

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•Understand the relevance of Information and Communication Technologies (ICTs) in the process of decision

making in business management.

•Explain the benefits and challenges offered by the Internet and ICTs to consumers, businesses and society in

general.
•Explain how e-marketers can make use of market segmentation to reach online consumers.

•Identify differentiation dimensions and positioning strategies to use for Internet.

•Understand how to integrate Web Marketing in the overall strategy of businesses in the era of digital economy.
•Understand the concepts involved within the operation of websites on the Internet.

•Apply recognized good practices in the development of websites.

•Recognize good and bad examples of Websites.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÓDULO I – Web Marketing

1.Noções fundamentais de Web Marketing.

2.E-marketing estratégico e o plano de e-marketing.
3.E-Marketing research.

4.E-Marketing: considerações legais e éticas. 

5.Comportamento do consumidor Online.

6.Estratégias de segmentação e targeting.
7.Estratégias de diferenciação e posicionamento.

8.e-Marketing Management: produto; preço e comunicação.

MÓDULO II – Desenvolvimento de Websites 
1.Noções fundamentais de Websites.

2.Metodologias e orientações práticas para o desenvolvimento de Websites.

3.Implementação de Websites

6.2.1.5. Syllabus:

MODULE I - Web Marketing

1. Fundamentals of Web Marketing.

2. Strategic e-marketing and the e-marketing plan.
3. E-Marketing Research.

4. E-Marketing: legal and ethical issues.

5. Online consumer behavior.
6. Segmentation and targeting strategies.
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7. Differentiation and Positioning strategies.

8. E-Marketing Management: product, price and e-marketing communication.

MODULE II - Website Development

1. Fundamentals of the operation of Websites.

2. Methodologies and practical guidance for the development of websites.

3. Implementation of Websites

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as
temáticas de e-marketing e desenvolvimento de Websites. 

No primeiro módulo apresentam-se as estratégias e ferramentas de marketing no contexto da Internet. 

O módulo de desenvolvimento de websites inicia-se com a discussão da importância das TIC no contexto

empresarial. 
No âmbito de boas práticas reconhecidas no desenvolvimento de websites é sugerido aos alunos uma

metodologia de projeto que visa orientar a execução completa de raiz de um website. 

Para dotar os alunos de uma capacidade de reconhecimento de bons e maus exemplos no desenho de websites

é-lhes fornecido um conjunto de heurísticas gerais e recomendações técnicas específicas que devem ser tidas
em conta aquando da análise e desenvolvimento de um website.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills achieved by the students, we pretend to
address issues related to the e-marketing and Website Development.

In the first module we present the strategies and tools of marketing in the context of the Internet. 

The module focused on the development of websites is initiated with a discussion of the relevance that ICT

assume in a business context. 
In order to endow students with ability to recognize good practices for the development of websites, a project

methodology that aims to guide the complete execution of a Website is suggested. 

Students are afterwards given a set of general heuristics and specific technical recommendations that should
be considered either when analyzing or developing of a website.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assentou na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão
colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas

tutorais, os docentes fizeram o acompanhamento do aluno no gabinete e em laboratório de informática.

Avaliação na Época Normal:

Prova escrita de exame ------- 30% 

Projecto ------------------------- 70% 

Avaliação nas restantes épocas:

Prova escrita de Exame ------ 40% 

Projecto ------------------------- 60%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The pedagogical methodology followed during the teaching contact hours was based on the exposure of

contents. During this exposure the students were engaged in collective discussions and experimentations to

promote the analysis of specific business realities and thus allowing them be learn proactively. During
orientation periods, the students were accompanied during by the lecturers either in their office or in a computer

laboratory.

Assessment in regular period:
Written test ----------------- 30% 

Project ------------------------ 70% 

Assessment in other periods:

Written test ------------------ 40% 

Project ------------------------- 60%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias leccionadas.
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, no primeiro

módulo do programa, pela apresentação de exemplos elucidativos e análise de estudos de caso. 

No módulo de desenvolvimento de websites foram poucas as aulas dedicadas à exposição contínua de

conteúdos e privilegiou-se sempre que possível a experimentação prática dos conhecimentos transmitidos
recorrendo aos recursos computacionais e de software disponíveis no laboratório de computadores.

Para além disso, dado o projeto final da unidade curricular ter sido lançado na primeira aula houve a

preocupação em fomentar a realização distribuída das várias tarefas exigidas ao longo das aulas de acordo
com uma temporização sugerida pelos docentes para a sua execução.

Desta forma e em particular no módulo de desenvolvimento de websites dedicaram-se aulas parcialmente ou

totalmente para a realização das seguintes tarefas enquadradas na execução do projeto final:

•Caracterização detalhada da organização escolhida para o desenvolvimento do projeto final bem como do
respetivo setor de atividade em que esta se encontra inserida;

•Análise crítica detalhada, com recurso ao conjunto de heurísticas e recomendações técnicas fornecidas para

o desenvolvimento de Websites, dos Websites de concorrentes.

•Pesquisa de serviços de alojamento de websites a considerar na etapa de orçamentação do plano de e-
marketing;

Foram ainda dedicadas três aulas parciais para que os alunos pudessem descrever o progresso do seu

trabalho no projeto final e obter um feedback personalizado de ambos os docentes simultaneamente.
O projeto final da unidade curricular visa a aplicação integrada de conhecimentos de ambos os módulos e é

considerado fundamental para a demonstração inequívoca pelos alunos da compreensão dos conhecimentos

transmitidos. Esta importância pode ser atestada pelo peso elevado que esta possui no âmbito do cálculo da

classificação final do aluno.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught.
It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, in the module dedicated to

the e-marketing, by presentation of clear examples and analysis of case studies.

In the module dedicated to the development of websites only a few classes were dedicated to the continuum

exposition of contents. Rather the transmitted knowledge was experimented in practice and collectively
discussed resorting to the computational and software resources available in the computer laboratory.

In addition, given that the final project of the curricular unit was released in the first class there was a concern to

foster the distributed execution of the several required tasks during the remaining lessons according to

milestones suggested by the lecturers for their conclusion.
This way, and particular in the classes dedicated to the development of websites several lessons time was

partially and sometimes fully dedicated to assisting in the execution of the final project tasks:

•Detailed characterization of the business organization chosen for the development of the final project as well as
the business sector in which it operates.

•Critical analysis of competitor websites based on the set of heuristics and technical recommendations given

for the development of websites.

•Research of web hosting services to include in the budge phase of the e-marketing plan.
Also three partial classes were devoted for students to present the progress on their work on the final project

and to get personalized feedback from both lecturers simultaneously. 

The final project of the curricular unit was targets the integrated application of knowledge from both modules

and it's considered as key for students to unequivocally demonstrate their adequate comprehension of the
knowledge transmitted. This importance is attested by the high weight assigned to it in the scope of the

calculation of the student's final grade.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Strauss, J; El-Ansary, A., Frost, R. (2009). E-Marketing. 5ª Edição. Prentice Hall.

Martins, L. (2003). Web Marketing Prático. Lidel.

Mayordomo, L. (2003). E-Marketing. Gestión 2000. Barcelona.

Figueiredo, B. Web Design: Estrutura, concepção e produção de Websites. 2ª Edição. Lisboa.
Williams, R., Tollett, J. The Non-Designer’s Web Book – An easy guide to creating, designing, and posting your

own website. 2ª Edição. Peachpit Press.

Powell, T. (2000). Web Design: The Complete Reference. McGrawHill.
Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press. 

Leavitt, M., Schneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. HHS e GSA.
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Mapa IX - Marketing Turístico

6.2.1.1. Unidade curricular:

Marketing Turístico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Gonçalves Antunes, TP - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os principais objetivos da unidade curricular de Marketing Turístico assentam na aprendizagem de

conhecimentos por parte do aluno de modo a:

- Perceber a evolução do conceito de marketing turístico e identificar as vantagens da sua adoção nas
organizações relacionadas com o turismo;

- Apreender e utilizar técnicas de pesquisa qualitativa, com objetivos exploratórios, e desenvolvimento de

estudos quantitativos, no mercado específico do turismo, através do uso de um conjunto de métodos
estatísticos para análise de dados.

- Descrever, classificar e analisar as estratégias e ações que, a partir da análise de mercado e do seu meio

envolvente e utilizando os instrumentos do marketing turístico, as organizações podem levar a cabo a fim de

alcançar os objetivos propostos;
- Perceber o ciclo de planeamento, organização, implementação e controlo em marketing turístico;

- Compreender e aplicar a gestão do marketing relacional no desenvolvimento de produtos e organizações

turísticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of the course Tourism Marketing based on acquisition of knowledge by the student in order

to:

- Understand the evolution of the concept of tourism marketing and identify the advantages of its adoption in
organizations related to tourism;

- Capturing and using qualitative research techniques, with exploratory goals, and development of quantitative

studies on the specific market of tourism, through the use of a set of statistical methods for data analysis;

- Describe, sort and analyze the strategies and actions from the market analysis and its surroundings and using
the instruments of tourism marketing, organizations can carry out to achieve the proposed objectives;

- Understand the cycle of planning, organization, implementation and monitoring of tourism marketing;

- Understand and apply the management of relationship marketing in product development and tourism
organizations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O papel do marketing na comercialização de produtos turísticos
2. Análise do meio envolvente e do mercado turístico

3. Análise de dados e estudo do mercado turístico

4. Segmentação do mercado, target e posicionamento do produto turístico

5. A gestão do marketing turístico
6. O planeamento no marketing turístico

7. Novas tendências do marketing aplicado ao turismo

8. A gestão do marketing relacional no desenvolvimento dos produtos turísticos

9. O marketing turístico e as novas tecnologias de informação e comunicação

6.2.1.5. Syllabus:

1. The role of marketing in the tourism market

2. Analysis of the environment and the tourist market
3. Data analysis and study of the tourism market

4. Market segmentation, product positioning and target tourist

5. The management of tourism marketing

6. Planning in tourism marketing
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7. New marketing trends applied to tourism

8. The management of relationship marketing in the development of tourism products
9. The tourism marketing and new technologies of information and communication

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em sintonia com os objetivos da unidade curricular. A sequência dos

tópicos selecionados permitem proporcionar, inicialmente, o conhecimento e os conceitos sobre a prática do
marketing nas organizações turísticas. Numa fase seguinte, analisa-se o mercado turístico e seus

consumidores, através da aprendizagem de técnicas de estudos de mercado qualitativas e quantitativas.

Analisam-se as diferentes políticas de marketing para, posteriormente, se definir a estratégia global de
marketing, capaz de atingir os objetivos proposta por uma organização turística. Coloca-se a ênfase no Plano

de Marketing Turístico e na gestão do marketing relacional no desenvolvimento dos produtos e organizações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are in line with the objectives of the course. The sequence of selected topics allow to

provide, initially, knowledge and concepts about the practice of marketing in tourism organizations. As the next

step analyzes the tourism market and its consumers, by learning techniques of market research qualitative and

quantitative. It examines the different marketing policies to then define the overall marketing strategy, capable
of reaching the goals proposed by a tourist organization. Place the emphasis on the Tourism Marketing Plan and

management of relationship marketing and product development organizations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, sendo utilizada uma metodologia expositiva para a apresentação dos conteúdos

programáticos, apoiada depois numa metodologia de trabalho pelo aluno na aplicação a casos práticos

distribuídos, com o objetivo de consolidação dos conhecimentos. No módulo análise de dados e estudos de

mercado será utilizado software específico – SPSS.
Ao longo do semestre os alunos estão envolvidos na realização de um trabalho de grupo, referente a uma

organização em contexto real, onde aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teórica-práticas. Este

trabalho de grupo será apresentado e discutido com a participação de todos os alunos da u.c.

De modo a perceber melhor as técnicas de marketing turístico, promoção e organização do sector, é realizada
uma visita de estudo à FITUR, em Madrid.

Os alunos são avaliados pela participação nas aulas, por uma prova escrita de frequência ou exame e pela

realização e apresentação do referido trabalho de grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are theoretical and practical, and we used a methodology exhibition for the presentation of the syllabus,

then a methodology supported by the student working in the distributed application in practical cases, with the

goal of consolidation of knowledge. In the module data analysis and market studies will use specific software -
SPSS.

Throughout the semester students are involved in making a group work, referring to an organization in the real

world, where they apply the knowledge acquired in theoretical and practical lessons. This working group will be
presented and discussed with the participation of all students of the course.

In order to better understand the techniques of tourism marketing, promotion and organization of the tourism

sector, is made a study visit to FITUR in Madrid.

Students are assessed by class participation, a written test or examination frequency and the completion and
submission of the work group.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia

expositiva possibilita atingir especificamente a compreensão dos conceitos de marketing e analisar a sua

importância de aplicação nas organizações turísticas. Será também utilizada a metodologia de análise de casos

práticos, o que permite aprofundar e aplicar os conhecimentos teóricos, possibilitando uma consolidação dos
conhecimentos adquiridos.

A visita de Estudo à FITUR – Feira Internacional de Turismo em Madrid, permite perceber melhor as técnicas de

marketing turístico, promoção e organização do sector.

Os métodos de avaliação permitem também atingir os objetivos propostos, quer através da avaliação contínua,
permitindo um acompanhamento mais regular das matérias e um acompanhamento e monitorização do

progresso da aquisição de conhecimentos.

A prova escrita avalia a aquisição de competências e conhecimentos e a capacidade de aplicar essas
competências e esses conhecimentos.

O trabalho de grupo destina-se a consolidar os conhecimentos e as competências adquiridas e a desenvolver o
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contacto com algumas realidades e organizações do setor turístico. O trabalho permite ainda aprofundar os

vários pontos do programa, socorrendo-se de fontes e bibliografia aconselhadas pelo docente, promovendo
também a autonomia do estudante. A exposição oral do trabalho permite estimular a reflexão e o debate

coletivos em torno dos temas escolhidos.

São também incentivadas as participações nas horas de tutoria, quer para o acompanhamento das matérias

quer para a realização dos trabalhos de grupo.
A utilização da plataforma Moodle, onde são disponibilizados elementos relacionados com as matérias,

cadernos de exercícios, casos de marketing com dados reais e outros elementos considerados de interesse,

contribuem também para se atingirem os objetivos e competências da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course as the methodology exhibition

specifically allows achieving an understanding of marketing concepts and analyze their importance in the

implementation of tourism organizations. It will also be the methodology of analysis of case studies, which
allows further and apply the theoretical knowledge, allowing a consolidation of knowledge.

The study visit to FITUR - International Tourism Fair in Madrid, allows a better understanding of the techniques

of tourism marketing, promotion and organization of the sector.
Evaluation methods also allow achieving the proposed objectives, either through ongoing evaluation, allowing a

more regular monitoring of materials and a follow-up and monitoring the progress of knowledge acquisition.

The written test assesses the skills and knowledge and ability to apply these skills and this knowledge.

The working group is intended to consolidate the knowledge and skills acquired and develop contact with some
realities and organizations in the tourism sector. The work provides further deepen the various points of the

program, bailing up of sources and bibliography recommended by the teacher, while also promoting the

autonomy of the student. The oral presentation of the work can stimulate collective reflection and debate around

the themes chosen.
They are also encouraged participation in the hours of tutoring, wants to follow up on matters both for the

achievement of group work.

The use of Moodle, where elements are available related materials, workbooks, marketing cases with real data
and other information considered of interest, also contribute to achieving the objectives and competencies of

the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, J. (2012), Apontamentos de Marketing Turístico, Material disponibilizado aos alunos, na plataforma

Moodle, pelo docente da unidade curricular.

Antunes, J. e Paulo Rita (2008), “O Marketing Relacional como novo paradigma: uma análise conceptual”,

Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, Volume 7, N.º 2, Abril/Junho de 2008.
Barroso, C.; E. Martín (2000), “Desarrolo del marketing relacional en España”, Revista Europea de Dirección y

Economía de la Empresa, Vol. 9, N.º 3.

Berry, L. (1995), “Relationship Marketing of Services – Growing Interest, Emerging Prespectives”, Journal of the

Academy of Marketing Science, Vol. 23, N.º 4.
DGT (Direcção-Geral do Turismo) (2002), Turismo em Portugal - Política, Estratégia e Instrumentos de

Intervenção.

Kotler, P., J. Bowen, J. Makens (2010), “Marketing for hospitality and tourism”, New Jersey : Pearson Education,
5ª. Ed.

Middleton V.; J. Clarke (2002), Marketing in travel and tourism, Oxford: Butterworth Heinemann, 3ªed.

Mapa IX - Database Marketing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Database Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Alberto Torres Quental TP - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carlos Alberto Torres Quental TP - 19,5
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
•Compreender a importância estratégica dos Sistemas de Informação e Tecnologias de Informação na gestão

das organizações

•Compreender os métodos, técnicas e ferramentas utilizados na análise, concepção e desenvolvimento de
Sistemas de Informação que recorrem a Sistemas de Gestão de Bases de Dados

•Caracterizar modelos e técnicas de negócio potenciados pelas Tecnologias de Informação

•Compreender o negócio electrónico na perspectiva estratégica das organizações

•Reconhecer a importância da implementação de uma estratégia de Costumer Relationship Management
(CRM) na organização da empresa

•Conhecer e explorar softwares específicos que permitam realizar operações de Data Mining

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•Understand the strategic importance of the Information Systems and Information Technology in the

management of organizations

•Understand the methods, techniques and tools used in the analysis, design and development of information

systems that use Database Management Systems 
•Characterize business models and techniques enhanced by Information Technology

•Understand e-business in the strategic perspective on organizations

•Recognize the importance of implementing a strategy of Customer Relationship Management (CRM) in the
company organization

•Understand and explore specific software that can realize data mining operations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.A importância estratégica dos Sistemas de Informação e Tecnologias de Informação na gestão das
organizações.

2.Planeamento e desenvolvimento estratégico de bases de dados em marketing.

3.Bases de dados de Marketing e o potencial da Internet.
4.Conceitos de Database Marketing.

5.Customer Relationship Management – CRM: conceito, objectivos e tipologias. A metodologia IDIC –

Identificar, Diferenciar, Interagir e Customizar.

6.Extracção e análise de dados de clientes com o software Clementine.

6.2.1.5. Syllabus:

1.The strategic importance of Information Systems and Information Technology in the management of

organizations
2.Planning and strategic development of database marketing

3.Databases Marketing and the potential of the Internet

4.Concepts of Database Marketing

5.Customer Relationship Management - CRM: concept, objectives and types. The IDIC methodology - Identify,
Differentiate, Interact and Customize

6.Extraction and analysis of customer data with Clementine software

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas relacionadas com a importância dos sistemas de informação e tecnologias de informação no

processo de tomada de decisão nas organizações, mas também compreender o impacto e a relevância da
gestão do relacionamento com os clientes como uma vantagem competitiva. Inicialmente, apresenta-se um

conjunto de conceitos essenciais ao desenvolvimento da unidade curricular, seguindo-se para o planeamento,

manutenção e codificação de bases de dados e, por último, o estudo do CRM como uma estratégia de negócio

focada no cliente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills that students should achieve, the issues

related to the importance of information systems and information technology in the process of decision making
in organizations but also understand the impact and importance of managing relationships with customers as a

competitive advantage are intended in this subject. Initially, it presents a set of concepts that are essential to the

development of this course, according to the planning, maintenance, and encoding data bases and, finally, the
study of CRM as a business strategy focused on the customer.



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

147/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica a seguir nas horas de contacto privilegia o estudo de bases de dados, a sua criação

e manutenção, o estudo dos softwares: Microsoft Access e SPSS Clementine (atualmente designado por IBM

SPSS Modeler) e a análise de estudos de caso, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu

processo de aprendizagem. Nas horas de contacto serão utilizados os métodos expositivo, interrogativo e
demonstrativo, incentivando-se a discussão colectiva. Nas horas tutorais, os docentes podem fazer o

acompanhamento do aluno no gabinete e em laboratórios de informática.

A metodologia de avaliação é constituída por uma prova escrita de exame com uma ponderação de 30% e

trabalhos de grupo com a ponderação de 70% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology following in the contact hours favors the study of databases, their creation and

maintenance, the study of software: Microsoft Access and SPSS Clementine (now called PASW Modeler) and
the analysis of case studies in order to allow the development of students throughout their learning process.

In the contact hours will be used expositive, interrogative and demonstrative methods, encouraging the

collective discussion.
In the tutorials hours, the teachers can monitor the student at office and computer labs.

The evaluation methodology consists of a written test with a weighting of 30% and assignments with a weighting

of 70% in the student´s final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, O acompanhamento dos
conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por uma lado, nas aulas teórico-práticas,

pela análise de estudos de caso e a resolução de exercícios no âmbito dos softwares estudados na unidade

curricular. E, por outro, pela realização de um conjunto de trabalhos práticos cujos objectivos específicos são:

compreensão e domínio dos conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise das
questões relacionadas com o planeamento e desenvolvimento estratégico de bases de dados em marketing,

processos de extracção de informação de bases de dados e aplicação de metodologias que permitam

implementar estratégias de marketing relacional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught. It is encouraged the monitoring of the content by students

throughout the semester, firstly within the theoretical and practical lessons, by analyzing case studies and
problem solving within the software studied the course. And, secondly, by performing practical assignments

whose specific objectives are: understanding and mastery of theoretical knowledge and practical application of

it; encourage the study and analysis of issues related to planning and strategic development of database

marketing, processes of extracting information from databases and application of methodologies to implement
relationship marketing strategies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

QUENTAL, C. (2007). Acetatos e fichas de apoio às aulas. Viseu: Departamento de Informática – ESTV.
DI. (2006). Sebenta Access, Viseu: Departamento de Informática – ESTV.

BERRY, M., & LINOFF, G. (1997). Data Mining Techniques: for Marketing, Sales and Customer Support. Wiley

Computer Publishing
BROWN, A. (2000). Customer Relationship Management: a strategic imperative in the world of e-Business.

Prentice Waterhouse e Coopers.

HUGHES, A. (2005). Strategic Database Marketing. McGraw-Hill.

REIS, J. (2000). O Marketing Personalizado e as Tecnologias de Informação. Lisboa: Centro Atlântico. 
SOUSA, S. (2000). Domine a 110% Access Lisboa: FCA-Editora.

SWIFT, S. (2001). Accelerating Customer Relationships: using CRM and relationship technologies. Prentice Hall

CORREIA, E. et al. (2004). Gest@o.com - Gestão de Clientes no Século XXI. Lisboa: Edições Sílabo.

Peppers, D., & Rogers, M. (2004). Managing Customer Relationships: a strategic framework. New Jersey: John
Wiley & Sons, Inc..

Mapa IX - Marketing de Produtos Agro-industriais

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Marketing de Produtos Agro-industriais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender o conceito de marketing ecológico.

Perceber a importância das estratégias de marketing ecológico no planeamento estratégico das empresas.
Compreender o comportamento do consumidor ecológico. 

Analisar a importância do mercado dos produtos biológicos.

Compreender as características e especificidades do marketing de produtos alimentares biológicos.

Compreender o conceito e características do marketing social.
Perceber o conceito de Responsabilidade Social. 

Compreender as características e especificidades do mercado business to business

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•Understand the concept of green marketing.

•Understand the importance of green marketing strategies in strategic planning of organizations.

•Understanding green consumer behavior.

•Analyze the importance of the organic products market. 
•Understand the characteristics and specificities of organic food marketing.

•Understand the concept and characteristics of social marketing.

•Understand the concept of Social Responsibility.
•Understand the characteristics and specificities of the business market

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Marketing Ecológico

2.Marketing de Produtos Alimentares Biológicos 
3.Marketing Social e a Responsabilidade Social das Empresas

4.Os mercados business to business

6.2.1.5. Syllabus:
1.Green Marketing

2.Organic Food Marketing 

3.Social Marketing and Corporate Social Responsibility 
4.Business markets

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos apresentados pretendem que nesta unidade curricular sejam analisadas novas

tendências do marketing, permitindo aos alunos compreender as recentes especificidades do marketing como
resposta às questões ambientais, sociais e de sustentabilidade que actualmente as empresas têm de

considerar no seu planeamento estratégico. Inicialmente são feitas considerações sobre as condições

ambientais e o surgimento de uma consciência ecológica na sociedade, e a análise das características do
marketing ecológico e do marketing de produtos alimentares biológicos, seguindo-se para o estudo das

características do marketing social e responsabilidade social das empresas, e por último, a análise das

características e especificidades do mercado organizacional e do comportamento de compra organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus presented in this course wish to be considered new marketing trends, enabling students to

understand the specifics of the recent marketing as a response to environmental, social and sustainability that

companies now have to consider in its strategic planning. Initially we discuss the environmental conditions and
the emergence of ecological awareness in society, and the analysis of the characteristics of green marketing

and organic food marketing, according to the study of the characteristics of social marketing and corporate
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social responsibility, and finally, the analysis of the characteristics and specificities of the business market and

business buyer behavior.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização
dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. 

Nas horas tutorais, a docente pode fazer o acompanhamento do aluno em gabinete. 
A metodologia de avaliação é constituída por uma prova escrita de exame e um trabalho de grupo, ambos com a

ponderação de 50% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours based on exposure and promotion of contents, through
the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling the

student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher

support to students during the execution of the assignment.
The evaluation methodology consisted of a written test and an assignment, both weighting 50% in the student’s

final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias leccionadas. O acompanhamento dos

conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado, pela análise de estudos de
caso nas aulas teórico-práticas. E por outro, pela realização de trabalhos práticos cujos objectivos específicos

são: compreensão e domínio dos conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise

das questões relacionadas com novas orientações de marketing, desenvolver a análise crítica e incentivar a

utilização de diferentes fontes de informação, privilegiando a obtenção de informação primária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught.
It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, firstly within the theoretical

and practical lessons, by analyzing case studies. 

And, secondly, by performing assignments whose specific objectives are: understanding and mastery of

theoretical knowledge and practical application of it; encourage the study and analysis of issues related to the
new marketing trends, develop critical analysis and encourage the use of different sources of information,

focusing on obtaining primary information.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fraj, E; Salinas, E. (2002). Comportamiento Ecológico de los Consumidores. Madrid: ESIC Editorial.

Proença, R.; Paiva, T. (2011). MarketingVerde. Actual Editora.

Afonso, C. (2010). Green Target: as novas tendências do marketing. SmartBook.

Lendrevie, J. et al. (2004). Mercator XXI: Teoria e prática do marketing. 10ª Edição.
Publicações Dom Quixote.

Romero, P.; Alfonso, L. (2004). Marketing Social: teoria y práctica. Pearson Education.

Minetti, A. (2002). Marketing de alimentos ecológicos. Madrid: Edições Pirámide.
Casielles, R.; Vijande, M.; Pérez, M. (1998). Estrategias de Marketing para Mercados Industriales: Producto y

Distribución. 1ª Edição. Editorial Civitas, Biblioteca Civitas Economia y Empresa – Colección Empresa, Tratados

y Manuales.

Brierty, E., Eckles, R., Reeder, R. (1998). Business Marketing. 3ª Edição. Prentice Hall.
Zenone, L. (2006). Marketing Social. Thomson

Mapa IX - Marketing Farmacêutico

6.2.1.1. Unidade curricular:

Marketing Farmacêutico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP 39,0

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N/A

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa sensibilizar e preparar os alunos para as competências específicas do Marketing

Farmacêutico.

Utilizando as ferramentas e os conceitos de marketing identificar a abrangência, as particularidades e os

desafios do marketing farmacêutico, através de casos reais, de convidados e de visitas de estudo a
organizações do sector.

Pretende-se, ainda, aprofundar e compreender as especificidades dos diferentes intervenientes no sector

farmacêutico, tais como, indústria, farmácias, parafarmácias, delegados de informação médica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Sensitize and prepare students for specific skills of pharmaceutical marketing.

Using the tools and marketing concepts to identify the scope, the peculiarities and challenges of pharmaceutical

marketing through real cases, guests and study visits.
Intended to deepen and understand the specificities of the different actors in the pharmaceutical sector, such

as: industry, pharmacies, parapharmacies, medical representatives.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Visão Geral do Sector Farmacêutico. Estratégia Blue Ocean. Planeamento Estratégico.

A importância do Plano do Marketing: Conceitos fundamentais de planeamento de marketing; Planeamento e

plano de marketing.

O Plano de Marketing: Sumário Executivo; Situação Atual; Análise SWOT; Objetivos; Estratégia de Marketing;
Programas de Ação; Controlo de Marketing; Planos de Contingência.

6.2.1.5. Syllabus:

Overview of the Pharmaceutical Sector. Blue ocean strategy. Strategic Planning. The importance of the
Marketing Plan: Fundamental concepts of marketing planning; Planning and marketing plan.

The Marketing Plan: Executive Summary. Situation analysis. SWOT Analysis. Objectives. Marketing Strategy.

Programmes of Action. Control marketing. Contingency Plans.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos.

Inicialmente abordam-se os conceitos base por forma a que os alunos perceberem as especificidades do
marketing farmacêutico.

Todo o desenvolvimento e abordagem posterior do programa pretende demonstrar a importância da gestão do

marketing para a concretização dos objetivos das organizações do sector farmacêutico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by students.

Initially we present the basic concepts so that students understand the specifics of pharmaceutical marketing.

All subsequent development and approach of the syllabus to intend demonstrate the importance of marketing
management to achieve the goals of organizations of pharmaceutical sector.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia a seguir assenta na lecionação de aulas teórico-práticas e na realização, apresentação e
discussão de trabalhos práticos.

Procurar-se-á fomentar a participação dos alunos nos diferentes assuntos relacionados com as matérias do

programa, assentando numa forte interatividade quer entre a docente e os alunos, quer entre os próprios
alunos.

Pretende-se também convidar gestores de marketing de empresas do sector farmacêutico, para em aula,

exporem a sua experiência profissional relativamente à organização que representam.
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A metodologia de avaliação é constituída por uma prova escrita de exame com uma ponderação de 50% e um

trabalho de grupo com a ponderação de 50% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methodology is based on the teaching of theoretical-practical lessons and preparation,

presentation and discussion of assignment.

Search will encourage the participation of students in different subjects related to the syllabus, promoting a
strong or interactivity between teacher and students and between students.

Sought to encourage participation by students in different subjects related to the syllabus, promoting a strong

interactivity between teacher and students and between students.

We also intend to invite marketing managers of companies in the pharmaceutical sector, for in the classroom,
exposing their experience concerning the organization they represent.

The evaluation methodology consists of a written test with a weighting of 50% and an assignment with a

weighting of 50% in the student´s final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A unidade curricular foi lecionada em aulas teórico-praticas, onde foram apresentados os conceitos teóricos

fundamentais acompanhados de exemplos empresariais, especialmente com a participação de convidados
representantes de empresas do sector farmacêutico.

Os alunos foram incentivados a participar nas aulas, para reforçar os seus conhecimentos e desenvolver as

suas capacidades de análise das estratégias de marketing das empresas.

A realização de um plano de marketing teve como objetivos específicos a compreensão e o domínio dos
conhecimentos teóricos e sua aplicação prática, fomentar o estudo e a análise das questões relacionadas com

a estratégia de marketing, o desenvolvimento de uma estratégia de marketing, assim como, uma análise crítica.

Todas estas metodologias foram utilizadas para atingir os objetivos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The curricular unit was taught in theoretical and practical classes where we presented the fundamental

theoretical concepts accompanied by business examples, especially with the participation of guests from

pharmaceutical sector.
Students were encouraged to participate in class, to strengthen their knowledge and develop their capacities for

analysis of the marketing strategies.

The realization of a practical assignment, a Marketing Plan, had as specific objectives the understanding and
mastery of theoretical knowledge and practical application, to promote the study and analysis of issues related

to marketing strategy, developing a marketing strategy and developing a critical analysis.

All of these methodologies were used in order to reach the objectives of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aguiar, H. (2007), A Gestão da Farmácia, Ultrapassar os Novos Desafios, AJE Sociedade Editorial

Aguiar, H. (2001), Gerir a Farmácia do próximo Milénio, 2ª Ed., AJE Sociedade Editorial

Brochand, B.; Dionísio, P.; Rodrigues, V.; Baynas, A. (2010), Publicitor Comunicação 360º online - offline, Dom
Quixote

Dionísio, P.; Rodrigues, V.; Nunes, R. C.; Canhoto, R.; Faria, H. (2009), b-Mercator - Blended Marketing, Dom

Quixote

Italiani, F. (2006), Marketing Farmacêutico, Rio de Janeiro, Qualitymark
Kotler, P. (2006), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 12ª Edição, Prentice –

Hall International Editions

Lindon, D.; Lendrevie, J.; Rodrigues, J.; Dionísio, P. (2004), Mercator XXI. Teoria e Prática do Marketing,

Publicações Dom Quixote, 10.ª Edição, Lisboa
McDonald, M. (2001), Marketing Plans – How to Prepare Them, How to Use Them, 4th ed., Butterworth-

Heinemann, Oxford

Nunes, J.; Cavique, L. (2008), Plano de marketing, estratégia em ação; 2ª ed.; Dom Quixote

Mapa IX - Módulo Desenv. Compet. Básicas Transvers. (MCT3): Comunicação oral e escrita (em Português e Inglês)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Módulo Desenv. Compet. Básicas Transvers. (MCT3): Comunicação oral e escrita (em Português e Inglês)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Isabel Verónica Ferraz de Sousa O - 19,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria José Lisboa Antunes Nogueira O - 19,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria José Lisboa Antunes Nogueira O - 19,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Português

Conhecer a Língua Portuguesa enquanto veículo de construção social e cultural;

Mobilizar conhecimentos adquiridos relativamente à fonética, fonologia, morfologia, ortografia, sintaxe,
semântica e estilística;

Aplicar com correção gramatical conteúdos adquiridos em situações de comunicação oral e escrita;

Ler, interpretar, e construir diferentes tipologias textuais relacionadas com o futuro desempenho profissional.

Inglês

Desenvolver as capacidades orais, incluindo as necessárias para participar em negociações e discussões;

Alargar o vocabulário e a terminologia académicas
aperfeiçoar as capacidades orais de modo a estar apto a apresentar comunicações;

escrever de forma clara, direta e com precisão;

ler e perceber documentos técnicos;

interagir com colegas e profissionais da área

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Portuguese

The main goal is to develop working methods and techniques that contribute to knowledge building in different
areas: knowledge of the Portuguese language as a vehicle for social and cultural construction; mobilize

knowledge regarding phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and stylistics; apply newly acquired

contents adequately in both written and oral communication; read, interpret and construct different types of

texts related to job performance.

English

improve speaking skills, including those necessary for participating in and leading negotiations and

discussions;
expand business and academic vocabulary;

improve oral presentation skills;

write clearly, directly, and precisely; 
read extensively, both preparatory and professional materials; 

improve listening and note-taking skills;

interact with business educators, students, and local practitioners.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Português

O funcionamento da língua é estudado de acordo com as necessidades evidenciadas pelos formandos após

avaliação de cariz diagnóstico e tendo em conta o Acordo Ortográfico.
São abordadas as formas de escrita para apropriação de normas, modelos e técnicas diversificados: a

metodologia de trabalhos académicos e científicos e as normas de redação da correspondência institucional e

de textos administrativos.

É trabalhada a expressão oral tendo em conta a intencionalidade e a adequação comunicativa na produção de
diferentes tipos de enunciados. É dada primazia à organização das ideias, à estruturação do discurso e à

apresentação.

English

Telefone

A eficácia comunicativa – apresentações orais;

A eficácia comunicativa – reuniões;
A eficácia comunicativa – negócios;

Correspondência comercial;

Compreensão de gráficos;

Documentos técnicos;
Descrição e análise de empresas.
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6.2.1.5. Syllabus:

Portuguese
Grammar: any topic according to a needs analysis process carried out during the semester. students and

taking into account the “Novo Acordo Ortográfico”.

Writing: expressive forms of writing and appropriation of techniques, structures and guidelines: methodology of

academic and scientific projects and business and administrative correspondence guidelines. 
Speaking: oral expression taking into account communicative intentionality and appropriateness. Priority will be

given to the sequencing of ideas, the structuring of discourse and presentation.

English

Telephoning in English

Effective communication in presentations;

Effective communication in meetings;
Effective communication in selling & negotiations; 

Business correspondence;

Understanding graphs;

Fact sheets;
Describing a company.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Na medida em que a unidade curricular Módulo de Desenvolvimento de Competências Básicas Transversais
procura desenvolver competências nas áreas da comunicação e expressão, orais e escritas, em Português e

Inglês, e de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a escolha dos conteúdos

programáticos incidiu sobre os domínios pessoal e profissional. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de

conhecer e experimentar a metodologia da elaboração e apresentação de trabalhos académicos e científicos,
bem como, de simular tarefas do quotidiano profissional da área do curso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Since the course aims to develop skills related to communication and self-expression, both oral and written in
Portuguese and English, and according to the Common European Framework of Reference for Languages, the

choice of contents focused on the personal and professional domains. Thus, students had the opportunity to

know and experience the methods of preparation and presentation of academic and scientific projects, as well

as to simulate typical professional tasks of the course area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Para ter aprovação no MCT3, o aluno deve ter aprovação a Português e Inglês.

Português

As aulas teórico-práticas conciliam a aquisição de competências e sua tradução em situações diversificadas

de comunicação, tendo em conta os objetivos do MCT3.
A avaliação é composta por uma prova escrita (Exame) de caráter qualitativo (Aprovado ou Reprovado). 

Inglês

A avaliação da aprendizagem de Inglês é feita nos termos do parágrafo 2.1.3. do Regulamento Pedagógico da
ESTV, particularmente na alínea b). Todos os alunos têm duas oportunidades, época normal e de recurso.

A avaliação consiste numa Avaliação qualitativa (aprovado ou reprovado).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On order to get approval in the curricular unit MCT3, students must pass both Portuguese and English modules.

Portuguese

Theoretical-practical classes combine the development of skills and their efficient use into different
communication situations, taking into account the objectives of the course.

Assessment is qualitative in nature (Aprovado or Reprovado) has one written test. 

English 
The evaluation component of learning English is made pursuant to paragraph 2.1.3. Regulation of Pedagogical

ESTV, particularly in b), ie, Assessment exam, at the times provided for in the Rules (2.2.). All students have two

opportunities as well (ages: normal and appeal), with the exception of students who are able to undergo
assessment at the time and they may especially benefit from a third chance (times normal, and special

resource). The assessment consists of qualitative avaliation (Pass or Fail).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Ao experimentar a metodologia da elaboração e apresentação de trabalhos académicos e científicos e ao de

simular tarefas do quotidiano profissional da área do curso, os alunos podem melhorar a sua competência

comunicativa (escrita e oral) na língua materna e na língua inglesa, correspondendo, assim, aos objetivos
previamente definidos, quer ao nível linguístico, sociolinguístico e pragmático. Paralelamente, podem

desenvolver metacompetências como a metacognição e a meta-aprendizagem, exercitando, assim, o seu

espírito crítico. 

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma Moodle, onde são
disponibilizados o programa, materiais de apoio e ligações para páginas Web pertinentes para o estudo das

matérias.

No que diz respeito às metodologias de avaliação, privilegia-se uma abordagem holística que permite aos

alunos demonstrar as várias competências desenvolvidas quer ao nível da compreensão e da expressão
escritas e orais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

By experiencing the methodology of preparation and presentation of academic and scientific projects and
simulate everyday professional tasks of the area of the course, students can improve their communication

skills (written and oral) in their mother tongue and in English, thus accomplishing the main goals previously

defined, both in terms of linguistic, sociolinguistic and pragmatic competence. At the same time, they are able to

develop meta-competencies such as metacognition and meta-learning, making use of their critical thinking.
Communication in the course is facilitated by the use of the Moodle platform, where the programme, support

materials and links to relevant Web are made available.

With regard to assessment methodologies, we focused on a holistic approach to allow students to demonstrate
the various skills developed both in terms of comprehension and written and oral expression.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Português

Dicionário de língua portuguesa, dicionário de verbos conjugados, gramática e prontuário ortográfico. 
AA. VV. – A Dinâmica da Escrita – Como Escrever com Êxito, Plátano Editora, 5ª ed., 2006

AA. VV. – Saber Escrever, Saber Falar, Dom Quixote, 7ª ed., 2008.

REI, J. Esteves – Curso de Redacção II – O Texto, Porto Editora, Porto, 2000.
SARDINHA, Leonor, RAMOS, Lydia Vieira – O Texto Normativo, Didáctica editora, 2004.

VIEIRA, José – Cartas Comerciais em Português, Porto Editora, Porto, 1991.

English
Benn, C. (1998). Reward pre-intermediate: business resource pack. Oxford: Macmillan 

Crowther-Alwyn, J. (2000). Business roles: 12 simulations for business English. Cambridge: Cambridge

University Press 

Dudley-Evans, T. (1998). Developments in English for ESP: a multi-disciplinary approach. Cambridge:
Cambridge University Press

Mapa IX - Opção Livre I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção Livre I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Um docente responsável, que dependerá da unidade escolhida.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pode existir ou não colecionação de outro(s) docente(s), de acordo com a unidade curricular escolhida.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

May or may not have any other (s) lecturer (s) according to the chosen unit.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A unidade curricular de Opção Livre I representa uma oportunidade de estudo mais aprofundado de temas e

matérias que interessem aos alunos. Procura-se diversificar a oferta das disciplinas, diferenciando temas e
conteúdos, indo ao encontro das principais linhas e assuntos da atualidade, com a lógica da formação do

indivíduo, na sua globalidade. 

Esta opção empreenderá, assim, uma hipótese de formação complementar, que permite a possibilidade de

envolvimento dos alunos, numa base opcional, em áreas afins do curso ou em outras do seu interesse, fora do

quadro do curso (outro curso do departamento de Gestão ou da Ecola Superior de Tecnologia e Gestão de

Viseu).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The unit of Free Option I (Opção Livre I) represents an opportunity for further study of themes and issues of

interest to students. It seeks to diversify the supply of the disciplines, different themes and content, meeting the
main lines and current affairs, with the logic of the formation of the individual as a whole.

This option will undertake, therefore, a hypothesis further training, which allows the possibility of involvement of

students, on an optional basis, in areas like travel or other of interest outside the framework of the course (the

other course from Management Department or from School of Technology and Management of Viseu (Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno.

6.2.1.5. Syllabus:

According to the course chosen by the student

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

According to the course chosen by the student

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
According to the course chosen by the student

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

According to the course chosen by the student

6.2.1.9. Bibliografia principal:

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

Mapa IX - Opção Livre II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção Livre II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Um docente responsável, que dependerá da unidade escolhida.
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pode ter ou não ter outro(s) docente(s) de acordo com a unidade escolhida.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

May or may not have any other (s) lecturer (s) according to the chosen unit.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Opção Livre II representa uma oportunidade de estudo mais aprofundado de temas e

matérias que interessem aos alunos. Procura-se diversificar a oferta das disciplinas, diferenciando temas e

conteúdos, indo ao encontro das principais linhas e assuntos da atualidade, com a lógica da formação do
indivíduo, na sua globalidade. 

Esta opção empreenderá, assim, uma hipótese de formação complementar, que permite a possibilidade de
envolvimento dos alunos, numa base opcional, em áreas afins do curso ou em outras do seu interesse, fora do

quadro do curso (outro curso do departamento de Gestão ou da Ecola Superior de Tecnologia e Gestão de

Viseu).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit of Free Option II (Opção Livre II) represents an opportunity for further study of themes and issues of

interest to students. It seeks to diversify the supply of the disciplines, different themes and content, meeting the

main lines and current affairs, with the logic of the formation of the individual as a whole.
This option will undertake, therefore, a hypothesis further training, which allows the possibility of involvement of

students, on an optional basis, in areas like travel or other of interest outside the framework of the course (the

other course from Management Department or from School of Technology and Management of Viseu (Escola

Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.5. Syllabus:
According to the course chosen by the student.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

According to the course chosen by the student.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

According to the course chosen by the student.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

According to the course chosen by the student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
De acordo com a unidade escolhida pelo aluno

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
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6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

No ciclo de estudos, prevalece o modelo profissionalizante. Este verifica-se:

A - No Plano de Estudos: a consideração de uma maior percentagem dedicada às disciplinas técnicas em

detrimento dos conteúdos de natureza mais generalista e abstracta;
B - Nos Métodos Pedagógicos: 

- a opção por sessões de natureza teórico-prática, de práticas laboratoriais, da orientação tutorial e outras. Esta

opção contribui para a formação mais centrada na aprendizagem e na intervenção e autonomia dos alunos,
num quadro de aprendizagem activa, em função da acrescida flexibilidade que é introduzida, potenciando dessa

forma um maior envolvimento do aluno e uma interacção reforçada, quer no plano aluno/aluno, quer no plano

docente/aluno;

- a aposta forte, na componente de ensaio e experimentação, por recurso a novas tecnologias, quer ao nível do
suporte da comunicação, quer ao nível do conhecimento, reforçando-se a utilização de softwares.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

In the study cycle, professional model predominates. This check is:
A - The Syllabus: consideration of a higher percentage devoted to technical subjects at the expense of the

contents of a more general and abstract;

B - On Pedagogical Methods:

- The choice of sessions theoretical-practical, laboratory practice, tutorial and other guidance. It contributes to
the training more focused on learning and student intervention and autonomy within a framework of active

learning, due to the increased flexibility that is introduced, thus further enhancing student engagement and an

enhanced interaction, both at the level students / student, both at the level teacher / student;

- A strong effort in component testing and experimentation, by means of new technologies, both in support of
communication, both in terms of knowledge, strengthening the use of software.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

A atribuição de créditos às várias UC fez-se, na observância do disposto nas alíneas f) e g) do art.3º do Decreto-
Lei nº.42/2005, 22 Fevereiro, e tendo em conta as considerações introdutórias do DL nº74/2006 e alterações DL

107/88. Alunos e docentes foram chamados a pronunciar-se através de um inquérito com vista à determinação

do volume de trabalho.

No sentido de explicitar a atribuição de ECTS a cada UC, foi elaborada uma ficha (Ficha de Créditos ECTS) onde

se sintetiza a informação recolhida relativa às: Horas de estudo para acompanhamento da UC; Horas

destinadas a avaliação em período não letivo; Horas de estudo dedicado à UC em período de avaliação; Horas
dedicadas à realização, discussão e apresentação de trabalhos; Horas dedicadas à orientação tutória.

O valor adotado teve em consideração as estimativas de alunos e docentes, mas também os objetivos,

conteúdos e metodologias preconizadas para a UC em causa, bem como o posicionamento e funções das UC
no plano de estudos.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The allocation of credits to the various curricular units (CU) was made, in compliance with the provisions of
subparagraphs f) and g) art. 3 of DL nº.42/2005, February 22, and taking into account the introductory remarks of

DL No. 74 / 2006 and amended DL 107/2008, March 24 Students and teachers were asked to express an opinion

through a survey with a view to determine the volume of work. In order to clarify the allocation of ECTS to each

CU it was elaborated a form (Form ECTS credits) which summarizes the information collected on: Hours of
study to follow the CU; Hours for the assessment period when there's no school; Hours of study dedicated to

CU in the evaluation period; hours dedicated to realization, discussion and presentation of assignments, hours

devoted to tutorials orientation. The value adopted took into account students and teachers statistics, but also
the objectives, content and methodologies proposed for the CU, as well as the positioning of the CU in the

syllabus.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de

aprendizagem da unidade curricular. 
Constituindo a avaliação da aprendizagem uma das mais importantes vertentes no processo de ensino e

aprendizagem, os docentes procuram consciencializar os alunos que, fruto da mudança de paradigma ocorrida,

os seus resultados dependem da sua atitude próativa e responsável no decurso das diversas vertentes de
trabalho propostas nas UC's. Os critérios estabelecidos para a avaliação da aprendizagem são tornados

públicos no início de cada semestre e devidamente clarificados junto dos alunos (tipo de avaliação e à sua

relação com os objectivos de aprendizagem). Aos alunos é conferida a oportunidade de transmitirem aos

docentes os seus pontos de vista acerca do processo de avaliação em que se encontram envolvidos. Dada a
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diferente natureza do objectivos de aprendizagem a avaliação assume características de diagnóstico,
formativa ou sumativa. Os docentes assumem uma atitude reflexiva face aos resultados obtidos e debatem-nos

com os alunos, tendo por meta a melhoria de processos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

Being the learning evaluation one of the most important components in the teaching and learning process,

teachers seek to raise the consciousness of students, that result the change of paradigm occurred, the results
depend on its attitude pro-active and responsible in carrying out various aspects of work in UC's proposals. The

criteria for the evaluation of learning are made public at the beginning of each semester and properly clarified

with the students (type of assessment and its relation to learning objectives). To the students is given the

opportunity to transmitting to teachers their points of view about the evaluation process in which they are
involved. Given the different nature of the learning objectives, assessment takes on characteristics of

diagnostic, formative or summative. Teachers take a reflexive attitude in relation to results and discuss them

with students, and the process improvement objective.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

O facto de aos estudantes ser solicitado que assumam uma aprendizagem ativa permite o recurso a

metodologias de ensino que lhes desenvolvam competências usadas na investigação científica. Os docentes

procuram estimular a construção do conhecimento em lugar da sua transmissão, sendo que a forma como os
conteúdos programáticos são apresentados, envolvendo a apresentação de dados, motivando o debate e a

intervenção dos estudantes, conduzindo à formulação de hipóteses e à sua verificação, contribui para a

formação gradual de uma vocação de pesquisa. A resolução de problemas constitui também uma forma de

estimular esta vertente ao desenrolar-se segundo várias fases, tais como: a análise da situação em causa, a
seleção de dados relevantes, a construção de hipóteses de resolução, a escolha de uma delas e a análise

crítica dos resultados obtidos.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The fact that students are asked to take an active learning allows the use of teaching methods that they develop

skills used in scientific research. Teachers seek to stimulate the construction of knowledge instead of its

transmission: should be careful with the way the syllabus is presented, involving the presentation of data,

motivating the debate and the involvement of students, leading to the formulation of hypotheses and their
verification contributes to the gradual formation of a vocation search. Problem solving is also a way to stimulate

this aspect to take place according to various phases, such as the analysis of the situation in question, the

selection of relevant data, the construction of hypotheses resolution, the choice of one and the critical analysis
critical of the results.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2008/09 2009/10 2010/11

N.º diplomados / No. of graduates 17 18 29

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 6 5 7

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 9 14

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 2 3 8

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 7 1 0

 34 36 58

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
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curriculares. 

Neste ciclo de estudos o sucesso escolar é significativo na área científica de Marketing, com uma taxa média

de sucesso (n.º de aprovados/n.º de avaliados) de 83%. Outras áreas científicas também apresentam taxas

médias de sucesso satisfatórias, como a de Ciências Básicas (82%), Gestão Industrial (96%), Contabilidade
(80%) e Organização e Gestão Empresas (80%). As áreas que apresentam uma taxa média de sucesso mais

baixas são a área de Tecnologias de Informação (67%), Ciências Sociais e Humanas (64%), Finanças (55%) e a

de Matemática (64%). Releve-se a área científica de Matemática que deu um salto qualitativo, já que em
2009/2010 tinha 45% de aprovações.

A média global de aprovações no ciclo de estudos é de 74%. A percentagem de alunos avaliados é de 73%.

Esta comparação teve por base os resultados dos semestres lectivos de 2010/2011.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units. 

In this study cycle, educational achievement is significant in the scientific area of Marketing, with a average

success rate (number of approved / n. º assessed) of 83%. Other scientific areas also show satisfactory
success average rate, as the Basic Sciences (82%), Industrial Management (96%), accounting (80%),

Organization and Business Management (80%). Areas that have a lower average success rate, is the area of

Information Technology (67%), Social Sciences and Humanities (64%), Finance (55%) and Mathematics (64%). It

is very positive, the qualitative leap in the scientific area of Mathematics, as in 2009/2010 was only 45% of
approvals.

The overall rate of approvals in the study cycle is 74%. A number of students 73% is assessed.

This comparison was based on the results of academic semesters at the year 2010/2011.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de

melhoria do mesmo. 

A monitorização do sucesso escolar permite um conhecimento aprofundado acerca das lacunas formativas

que os alunos têm dos ciclos de estudos anteriores, bem como permitem identificar quaisquer dificuldades ao
nível das unidades curriculares do plano de estudos ou da sua organização. Mediante esta monitorização, tem-

se apostado em:

- actividades de apoio/recuperação – quando é verificado insucesso numa UC, o docente procurar que os

alunos alcancem o conhecimentos necessários através de sessões de apoio individual e de
actividades/avaliações de recuperação;

- alteração de metodologias de ensino;

- reforço das aulas tutoriais.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The monitoring of school success allows a thorough knowledge gaps about the learning that students have the

cycles of previous studies, as well as identifying any difficulties in terms of modules of the curriculum or the

organization. By this monitoring, it has been staked in:
- Activities to support / recovery - when failure is observed in curricular unit, the teacher seeking students attain

the necessary knowledge through individual support sessions and activities / assessments of recovery;

- Change in teaching methodologies;
- Strengthening the tutorial classes.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area
51.1

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
40.4

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of

graduates that obtained employment until one year after graduating
72.3

 163.8

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
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Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respectiva classificação. 

CI&DETS - Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde;
Classificação FCT: BOM;

IES: IPV

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

CI&DETS - Research Centre: Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde;

Classification FCT: GOOD

Institution: IPV

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por

pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

29

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Vários docentes participaram em Congressos Internacionais com a apresentação de comunicações e

respetivas publicações:
Ferreira, M.; Abrantes, J.L.; Cardoso A.P.; Seabra C. (2011) “Predicting Academic Sucess In High School

Students” (Conference Proceedings of the INTED2011, Valencia, Spain: IATED Publications.

Abrantes, J.L.; Seabra, C.; Lages, L.F.; Lages, C.R. (2009), “Influence Of Internet Usage Motivations On In Group

And Out Of Group E-Wom Practice”, Conference Proceedings of Proceedings of 38th EMAC Conference –
Marketing & The Core Disciplines: Rediscovering References?, Audencia School of Management, Nantes,

France.

7.2.3. Other relevant publications. 
Several teachers have participated in international conferences, with the presentation of papers and their

publication:

Ferreira, M.; Abrantes, J.L.; Cardoso A.P.; Seabra C. (2011) “Predicting Academic Sucess In High School

Students” (Conference Proceedings of the INTED2011, Valencia, Spain: IATED Publications.
Abrantes, J.L.; Seabra, C.; Lages, L.F.; Lages, C.R. (2009), “Influence Of Internet Usage Motivations On In Group

And Out Of Group E-Wom Practice”, Conference Proceedings of Proceedings of 38th EMAC Conference –

Marketing & The Core Disciplines: Rediscovering References?, Audencia School of Management, Nantes,

France.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 

As actividades científicas, tecnológicas e artísticas têm um impacto positivo na valorização e no
desenvolvimento económico;

- aumento da notoriedade do IPV, do ciclo de estudos e do seu Centro de Investigação e de cada um dos

docentes através da referência nas diferentes bases de dados bibliográficas científicas internacionais;

- a investigação científica permite a melhoria da qualidade do ensino, podendo os docentes incluir de alguma
forma os novos conhecimentos adquiridos nas aulas que ministram;

- possibilidade de transmitir os novos conhecimentos em programas avançados de formação/consultoria para

as organizações. O ciclo de estudos tem realizado múltiplas actividades deste tipo. Isso reflecte-se no tecido
empresarial.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The scientific, technological and artistic activities carried out within the Tourism course, have a positive impact

on the recovery and economic development:
- We know that it increases the awareness of IPV, its Research Centre, the study cycle itself and each of the

teachers by the reference to them in the different international scientific bibliographic databases . 

- Scientific research also enables the improvement of the quality of teaching, teachers can somehow include
the new knowledge acquired into the teached class. 

- Possibility of transmission of their new knowledge into advanced training programs / consultancy for

organizations. Teachers of the Tourism Study Cycle have done some activities of this type, which are reflected

in the business companies of the region.
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7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 
As actividades desenvolvidas no ciclo de estudos integram-se muitas vezes em projectos de parcerias

nacionais e internacionais. Destacam-se as seguintes:

- Coberen: Consumer Behaviour Erasmus Network. Ref. Nº.: 156089-LLP-1-ES-ERASMUS-ENWA,sendo o IPV a

única entidade portuguesa envolvida no projeto que envolve mais de 30 países(em curso);
- Programa Erasmus, onde se incluem anualmente múltiplas deslocações de docentes a Instituições do Ensino

Superior de outros países;

- Programa "Vale Inovação" do QREN;
- Conferências organizadas pelo ciclo de estudos;

- Aulas em que participaram empresários e líderes de organizações;

- Programa Poliempreende;

- Formação a gestores de empresas;
- Formação no âmbito de programas de entidades parceiras do IPV, tal como a ADIV e EAB com a qual o IPV

tem protocolos.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The activities developed in the cycle of studies of Tourism are often integrated throught partnership projects

nationally and internationally, among them are:

-Coberen: Consumer Behaviour Erasmus Network. Ref. Nº.: 156089-LLP-1-ES-ERASMUS-ENWA, being IPV the
only portuguese institution involved in it(current);

- Erasmus Program, which includes multiple missions of teachers to Institutions of Higher Education in Other

Countries;

- "Vale Inovação" Program (QREN);
- Lessons involving entrepreneurs and leaders of organizations;

- Poliempreende Program;

- Training for managers of companies;
- Training programs for partner organizations of IPV, such as ADIV and EAB with which the IPV has protocols.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O departamento de Gestão monitoriza permanentemente as atividades realizadas pelos docentes, essa tarefa

cabe ao diretor de departamento que as autoriza e pede parecer / autorização aos órgãos competentes da
ESTGV (Presidência e / ou Conselho Técnico Científico). Contudo, o departamento de Gestão e a direção do

curso estão a construir ferramentas que permitam desenvolver uma melhor monitorização destas atividades e

que possibilitem nomeadamente o aproveitamento das oportunidades existentes.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The Department of Management constantly monitors the activities of the teachers, this task rests with the

director of the department that authorizes them and requests the opinion / authorization to the competent
organs of ESTGV (Presidency and / or the Scientific Technical Council). However, the department of

management and the director of the cycle of studies are developing tools in order to better monitoring these

activities and in particular that enable the use of the existing opportunities.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada. 

Ao nível da prestação de serviços à comunidade poderemos indicar os trabalhos de voluntariado levados a
cabo pelos alunos no apoio a eventos científicos, sociais, culturais, artísticos e desportivos.

No que respeita a formação avançada refere-se a participação de alguns docentes nas parcerias com a EAB e

a ADIV.

Foram prestados serviços de consultoria na área de Estratégia e Marketing para a AIRV (Associação Industrial
Região de Viseu) - Março a Junho 2011.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

At the level of service made for the community we can enumerate the volunteer work undertaken by students in
support of scientific, social, cultural, artistic and sports events.



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

162/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

With regard to advanced training refers to the participation of some teachers in partnerships with the EAB and

ADIV.

We provided consulting services in the area of strategy and marketing for AIRV (Viseu Industrial Region
Association) - March to July 2011.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,

desportiva e artística. 
No âmbito de algumas UC e por vezes através de iniciativas dos próprios alunos, temos tentado contribuir para

o desenvolvimento regional e local, nomeadamente no que respeita a acções culturais, artísticas e sociais. A

título de exemplo referem-se:

- Envolvimemto na campanha nacional lançada pelos Bancos Alimentares Contra a Fome “Papel por
Alimentos”;

- Recolha de Donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro;

- Ações de sensibilização para a recolha e reciclagem do lixo;
- Conferência sobre Deficiência Visual;

- Campanha "Casa do Xico";

- Animação na Pediatria do Hospital S. Teotónio;

- Recolha de bens "Ajudar quem precisa";
- Campanha de recolha de material "O frio também se combate com o calor humano";

- Projeto de solidariedade "Prove o Sabor de Dar";

- Ação "Valorizar o Idoso";

- Concerto de beneficência com a fadista Ana Moura "Ajudem o Guilherme".

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 

Within the field of some CU and sometimes through out students' own initiatives, we have tried to contribute to
regional and local development,mainly with regard to cultural, artistic and social activities. For example :

- Campaign of the Food Banks Against Hunger "Paper for Food";

- Collection of Donations for the Portuguese League Against Cancer;
- Actions to make peolple aware of waste collection and recycling;

- Conference on Visual disability;

- Campaign "House of Xico";

- Animation in the Pediatrics of Hospital S. Teotónio;
- Collection of Goods "Helping those who have needs";

- Campaign for collecting material "The cold is also fighted with human warmth";

- Solidarity Project "Taste the Flavor of Giving";

- Action "Valuing the Elderly";
- Beneficence Concert with the fado singer Ana Moura "Help Guilherme."

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 
A página internet da Escola e as páginas dos vários Departamentos fornecem informação atualizada sobre a

instituição, os diversos ciclos de estudo e o tipo de ensino ministrado. Cerca de 40% dos alunos que no ano

letivo corrente ingressaram pela primeira vez na instituição referem, em resposta a inquérito, que o factor mais

importante que os conduziu à escolha desta Escola foi a consulta da informação disponibilizada através da
internet. A ESTGV, ao longo dos anos tem aberto as portas da instituição ao exterior. Os Dias Abertos, ao longo

de três dias permitem receber e divulgar a Escola a alunos e professores do 3º ciclo do Ensino Básico e do

Ensino Secundário, cujo número ascendeu este ano a cerca de 1700 visitantes. São igualmente promovidas
sessões de divulgação em Escolas do Ensino Básico e Secundário ao longo do ano letivo. É também

disponibilizada informação através de meios de comunicação social que editam publicações tendo como alvo

principal os alunos do Ensino Secundário.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students. 

The website of the School and the pages of the various Departments provide updated information on the

institution, the various study cycles and type of education provided. About 40% of students who enrolled in the
current school year for the first time in the institution referred in response to the survey, that the most important

factor that led to the choice of this the school has been the consultation of information available through the

internet. The ESTGV, over the years has opened the doors of the institution to the outside. The Open Days, over

three days allow to receive and disseminate the school to students and teachers of the 3rd cycle of Elementary
and Secondary Education, whose number ascended this year to about 1700 visitors. Also, sessions are

promoted disclosure in Primary Schools and Secondary Schools throughout the school year. It also provided
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information through the media that publish newsletters targeting the main high school students.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 3.2

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 2.7

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 6.4

 12.3

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

1. O actual plano do ciclo de estudos permitiu atingir os objectivos propostos no momento da sua criação pelo
que poderemos afirmar que a missão foi e está a ser cumprida. O ciclo de estudos tem uma forte ligação ao

exterior e um carácter profissionalizante; 

2. Objectivos e competências bem definidos e capazes de garantir a satisfação das expectativas dos alunos e
as necessidades das empresas e organizações locais/nacionais.

3. Relacionamento de proximidade entre docentes e discentes;

4. As áreas em que se centra o curso são de grande actualidade e relevância;

5. A notoriedade da ESTGV na região.

8.1.1. Strengths 

1. The current study plan achieved the objectives proposed at the time of its creation so that we can say that the

mission was and is being fulfilled. The study cycle has a strong connection to the exterior and a professional
nature;

2. Objectives and responsibilities clearly defined and capable of ensuring the satisfaction of students'

expectations and needs of businesses and organizations local / national.

3. Close relationship between faculty and students;
4. The areas in the core of the course are of great interest and relevance;

5. The reputation of ESTGV in the region.

8.1.2. Pontos fracos 
1. O ciclo de estudos não permite o total desenvolvimento de algumas das competências actuais necessárias à

área de Marketing, pelo desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos. (ver proposta de melhoria no

ponto 9.1 nº1;

2. A missão e os objectivos, existem no papel, mas não estão totalmente bem comunicados aos alunos
candidatos ao ciclo de estudos (ver proposta de melhoria em 9.1 nº2);

3. Número limitado de estudantes envolvidos em actividades de I&D aplicada;

8.1.2. Weaknesses 
1. The study cycle does not allow total development of some of the actual skills needed in the marketing area,

caused by the technological development of recent years (see proposal for improvement in section 9.1

paragraph 1;

2. The mission and objectives, exist on paper, but are not accurate communicated to students candidates to the
study program (see proposed improvements in 9.1 paragraph 2);

3. Limited number of students involved in Applyed Scientific or R&D activities;

8.1.3. Oportunidades 
1. O mercado de trabalho, em tempos de crise, tende a valorizar o papel do Marketing como elemento

diferenciador na forma como os produtos/serviços podem chegar aos consumidores;

2. A satisfação dos empregadores de alunos do curso permitem que este tenha uma imagem positiva no

mercado de trabalho, o que facilita a escolha de alunos desta instituição no mercado de trabalho;
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3. O novo plano do ciclo de estudos é mais adaptado às mutações havidas neste mercado global, possibilitará o

reforço da imagem de um curso moderno, que responde às necessidades do mercado e que continuará a ser
uma referência no contexto regional;

4. O programa Erasmus possibilita o "input" de conhecimentos e práticas de outros cursos afins para o nosso

curso e permite o reforço da imagem do nosso curso para o exterior da instituição;

5. A internet e a globalização permitem tornar Glocais (ser global a partir de um único local) as
empresas/instituições;

6. O número de visitas e consultas ao site da nossa instituição

8.1.3. Opportunities 
1. The labor market in times of crisis, tends to emphasize the role of marketing as a differentiating factor in how

the products / services can reach consumers;

2. The satisfaction of employers of students of marketing enable it to have a positive image in the labor market,
which facilitates the choice of students of this institution in the labor market;

3. The new study plan, more adapted to the changes that took place in this global market, enable enhanced

image of a modern travel, which responds to market needs and will continue to be a reference in the regional

context;
4. The Erasmus program enables the "input" of knowledge and practices of other courses related to our course

and allows the enhancement of the image of our course outside the institution;

5. The Internet and globalization allow make glocal (to be global from a single location) companies / institutions;

6. The number of site visits and consultations at our institution

8.1.4. Constrangimentos 

1. O contexto económico e financeiro do nosso país tem reflexo na empregabilidade, a curto/médio prazos dos

alunos;
2. O curso de Marketing é somente uma referência regional;

3. Declínio demográfico.

8.1.4. Threats 
1. The economic and financial context of our country is reflected students' employability in the short / medium

term

2. The Marketing course is only a regional reference.

3. Demographic decline.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

1. Empenhamento dos corpos diretivos na implementação dos processos de garantia da qualidade.

2. Existência do Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ) responsável pela definição estratégica das

políticas institucionais de avaliação e qualidade e pela monitorização e coordenação do SIGQ.
3. Existência de Comissões para AQ de ensino e investigação às quais incumbe desenvolver e coordenar o

processo de avaliação e acompanhar o processo de implementação do SIGQ respondendo diretamente perante

o CAQ.
4. Existência do Manual de Gestão da Qualidade elaborado de acordo com referenciais da qualidade da A3ES e

da NP EN ISO 9001:2008

5. Participação dos estudantes e de individualidades cuja presença é considerada vantajosa para análise dos

assuntos em apreciação nos órgãos referidos anteriormente.
6. Definição de uma estrutura de comunicação interna para a qualidade.

7. Existência de uma plataforma eletrónica para recolha de dados que alimentam o SIGQ.

8.2.1. Strengths 
1. Commitment of the governing bodies in implementing quality assurance processes.

2. The existence of Assessment and Quality Council (AQC) responsible for defining strategy, institutional

assessment and quality policies and for monitoring and coordinating the Internal Quality Assurance System

(IQAS).
3. The existence of committees for assessment and quality in the organizational teaching and research units,

responsible for developing and coordinating the assessment process and monitor the implementation of IQAS

and who answer directly to the AQC.

4. The existence of the Quality Assurance Manual prepared in accordance with the A3ES and NP EN
ISO9001:2008 quality benchmarks.

5. Participation of students and individuals whose presence is deemed advantageous to analyze issues under
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consideration in the aforementioned bodies.
6. The definition of an internal communication structure for quality.

7. The existence of an electronic platform to collect data to feed the IQAS.

8.2.2. Pontos fracos 

Devido à fase inicial de implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPV:
1. Não existe evidência da aplicação dos mecanismos de garantia da qualidade definidos;

2. Não existem dados que permitam verificar a eficácia dos mecanismos definidos nem a adequabilidade da

organização interna para a garantia da qualidade.

8.2.2. Weaknesses 

Due to the initial phase of the quality assurance system implementation there is:

1. No evidence of quality assurance mechanisms application

2. No appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of quality assurance mechanisms and
adequation of internal organisation

8.2.3. Oportunidades 
1. Existência de mecanismos que permitem a melhoria contínua do SIGQ

8.2.3. Opportunities 

1. The existence of mechanisms for continuous improvement of the IQAS.

8.2.4. Constrangimentos 

1. Cultura de qualidade não totalmente interiorizada que pode limitar a implementação global do SIGQ.

8.2.4. Threats 
1. Culture of quality is not fully internalized, which may limit the overall implementation of the IQAS.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 

1. Os computadores e software existentes são suficientes para o formato actual do ciclo de estudos;

2. As salas de aula destinadas ao ciclo de estudos têm boas condições para a lecionação de aulas;
3. A biblioteca tem suficiente bibliografia para uso dos docentes e alunos no ciclo de estudos;

4. As salas de aula têm todo o equipamento necessário à lecionação;

5. Auditório equipado com meios audiovisuais;
6. Cantina a servir duas refeições diárias;

7. Repositório Científico do IPV;

8. Boa ligação ao meio empresarial e organizacional envolvente.

8.3.1. Strengths 
1. Computers and software currently available are adequate for the current format of the course.

2. Classrooms for the cycle of studies have good conditions for teaching lessons;

3. The library has enough literature for use by teachers and students in this course;
4. The classrooms have all the equipment necessary for teaching;

5. Auditorium equipped with audiovisual means;

6. Canteen that serves two daily meals;

7. Reasonable connection with the surrounding business and organizational environment.

8.3.2. Pontos fracos 

1. Número ainda reduzido de parcerias com instituições/empresa privadas;

2. Pouca divulgação, junto dos potenciais parceiros, do potencial endógeno existente no ciclo de estudos.

8.3.2. Weaknesses 

1. Reduced number of partnerships with private institutions;

2. Little disclosure to potential partners, of endogenous potential existing in the study cycle.
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8.3.3. Oportunidades 

1. O reforço das parcerias e envolvimento com o negócio / nível local e regional organizacional;

2. Exploração da vertente empreendedora como factor de estímulo à criação do próprio posto de trabalho;

3. As acções em curso por parte do Estado no que respeita à reorientação das verbas do QREN, PRODER ou à
politica com vista à empregabilidade dos jovens;

8.3.3. Opportunities 
1. Increased partnerships and involvement with the business / organizational local and regional level;

2. Exploring the entrepreneurial aspect as a factor to stimulate the creation of own job;

3. Ongoing actions by the Government regarding the redirection of funds from the QREN, PRODER or policy for

the employability of young people;

8.3.4. Constrangimentos 

1. A atual situação financeira do país e a consequente redução das dotações para o Ensino Superior dificultam

os investimentos em recursos materiais;
2. As dificuldades de financiamento de actividades fora de alguns mecanismos do Estado (QREN, Proder...)

8.3.4. Threats 

1. The current financial situation of the country and the consequent reduction in appropriations for higher
education hinder investment in material resources;

2. Difficulties of financing activities, outside of some state agencies (QREN, Proder ...).

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 

1. Forte adesão dos docentes aos programas de doutoramento (ver ponto 4.1.4.)
2. Estabilidade dos docentes afectos ao ciclo de estudos: a maioria dos docentes tem ligação estável à

instituição por um período superior a dez anos e ao ciclo de estudos superior a três anos;

3. Existe uma proposta de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a necessária

competência científica e pedagógica e a sua actualização;
4. O pessoal não docente, afecto ao departamento de gestão, dá todo o apoio necessário ao ciclo de estudos e

fá-lo de forma eficiente;

5. Ligação de parte do corpo docente ao meio empresarial da região;
6. Flexibilidade e disponibilidade do corpo docente;

7. Pessoal não docente qualificado (as duas técnicas do dGest são detentoras de mestrados pré-bolonha).

8.4.1. Strengths 

1. Strong commitment of teachers to doctoral programs (see section 4.1.4.)
2. Stability of teachers assigned to the study cycle: the majority of teachers have stable connection to the

institution for a period exceeding ten years and the study cycle over three years;

3. There is a proposal for evaluating the performance of teaching staff, to ensure the necessary scientific
expertise and pedagogical and updated;

4. The non-teaching staff, assigned to the management department, give all necessary support to the course

and do it efficiently;

5. Connection of the faculty to the business environment of the region;
6. Flexibility and availability of teaching staff;

7. Qualified non-teaching staff (both technical dGest are holders of master's pre-Bologna).

8.4.2. Pontos fracos 
1. Pouca investigação aplicada;

2. Ainda não existe um alto número de publicações internacionais;

8.4.2. Weaknesses 
1. Little applied research;

2. Although there is a high number of international publications;

8.4.3. Oportunidades 
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1. Existem muitos docentes do ciclo de estudos inscritos em doutoramento ou a terminar o doutoramento;
2. Existem muitos pedidos de colaboração entre os docentes e o meio empresarial;

3. Projetos de Doutoramento do IPV apoiados pela FCT, PROTEC e PROFAD o que garante a previsão de

conclusão dos doutoramentos em tempo útil;
4. Criação de um sistema de avaliação de desempenho dos docentes.

8.4.3. Opportunities 

1. There are many teachers of the course enrolled in doctoral degree or finishing the doctorate;

2. There are many requests to collaboration between teachers and business environment;
3. PhD projects of IPV, supported by FCT, PROTEC and PROFAD which guarantees the scheduled conclusion of

the doctorates in time;

4. Creation of System Performance Evaluation of Teachers.

8.4.4. Constrangimentos 

1. Dificuldade dos docentes que se encontram em doutoramento em conciliar o doutoramento com a realização

das diferentes atividades escolares;

2. Restrições na contratação de pessoal docente e não docente;
3. A sobrecarga de horas lectivas em resultado da impossibilidade de novas contratações;

4. A sobrecarga de trabalho burocrático, em particular dos docentes com funções de direcção.

8.4.4. Threats 
1. Difficulty of teachers, who are in doctoral programme in balancing their doctoral programme with various

school activities;

2. Budget constraints make it difficult to rapid completion of doctoral dissertations in progress;
3. The overload of teaching hours as a result of the impossibility of new hires;

4. The overload of paperwork, especially for teachers with management functions.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 

1. Matemática: o facto de ter-se implementado na escola as unidades letivas de base (ULB).
2. Existiam aulas extras de apoio a Matemática;

3. Existência do Serviço de Inserção na vida activa (SIVA), que permite aos diplomados do IPV ter acesso a

ofertas de emprego, formação profissional, bolsas de investigação e voluntariado;

4. Apesar da crise, a empregabilidade do ciclo de estudos atrai novos estudantes;
5. Bom relacionamento entre alunos e boa integração dos novos alunos;

6. Baixa taxa de abandono ao longo do ciclo de estudos;

7. Inovação: aposta na preparação dos alunos para o mercado comunitário;

8. Alunos motivados, tendo em conta que muitos deles são colocados na 1º opção (ver quadro 5.1.3);
9. Existência do Núcleo de Apoio Estudante Lusófono (NAEL);

10. Número regular de candidatos;

11. Forte ligação dos alunos à comunidade e empresas, através dos estágios;
12. Cuidada elaboração dos horários que permite a frequência de unidades curriculares em atraso.

8.5.1. Strengths 

1. Math: the fact that it is implemented in school of base instruction units.
2. There were extra lessons of support in mathematics;

3. Existence of Service Integration into Working Life (SIVA), which allows graduates of IPV have access to job

vacancies, training, research grants and volunteerism;

4. Despite the crisis, the employability of the course attracts new students;
5. Good relationship between students and successful integration of new students;

6. Low dropout rate throughout the study cycle;

7. Innovation - focus on preparing students for the Community market;

8. Motivated students taking into account that many of them are placed in option 1 (see Table 5.1.3);
9. Existence of the Center for Lusophone Student Support;

10. Regular number of candidates to the study cycle;

11. Careful preparation of schedules allowing the frequency of courses from previous years.

8.5.2. Pontos fracos 

1. Pouca preparação dos alunos, à entrada, em áreas consideradas de base (Matemática);
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2. Pouca preparação dos alunos, à entrada, no domínio da língua portuguesa, bem falada e escrita;

3. Pouca preparação dos alunos, à entrada, nas competências de criatividade e espírito crítico;

8.5.2. Weaknesses 

1. Poor preparation of the students at the entrance of the study cycle in basic areas (mathematics);

2. Few preparation of students at the entrance of the study cycle in the field of Portuguese language well spoken
and well written;

3. Poor preparation of the students at the entrance of the study cycle in skills of creativity and critical thinking;

8.5.3. Oportunidades 

1. Aumento da procura por parte das empresas de recursos humanos qualificados;
2. Parcerias com entidades empregadoras com o fim de fomentar a empregabilidade;

3. Procura de formação em b-learning;

8.5.3. Opportunities 
1. Increased demand of qualified human resources from enterprises;

2. Partnerships with employers in order to promote employability;

3. Demand of b-learning training.

8.5.4. Constrangimentos 

1. Crise económica pode levar alguns alunos a abandonar a licenciatura por falta de recursos financeiros;

2. Novas regras de prestação social aos estudantes, com implicações na redução das bolsas de estudo,

aumentando as dificuldades dos estudantes carenciados;

3. Redução da procura por parte dos candidatos ao ensino superior;

4. Debilidade do tecido empresarial;

5. Decréscimo que se tem sentido na nota mínima de entrada (ver quadro 5.1.3.);

8.5.4. Threats 

1. The economic crisis may lead some students to leave the degree by lack of financial resources;

2. New rules for social benefit to students, with implications for the reduction of scholarships, increasing the

difficulties of disadvantaged students;
3. Reduction in demand on the part for candidates to higher education;

4. Weakness of the business environment;

5. Decrease that has meaning in the minimum grade for entry (see Table 5.1.3.);

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

1. É realizado o acompanhamento regular dos trabalhos dos alunos;

2. São disponibilizados horários de apoio tendo em vista a colmatação de dificuldades dos alunos e fomentando

o espírito de autocrítica do aluno sobre a sua formação;

3. O sistema de elaboração de horários de de informações aos alunos, melhorou significativamente, sendo

rápido e eficiente;

4. Estímulo à elaboração de projectos de empreendedorismo

8.6.1. Strengths 

1. Students’ assessments are regularly monitored;

2. There are support schedules available of free frequency having in mind the solving of students’ difficulties

and
fostering the student’s self-critical spirit about his / her education

3. The system development schedules and information to students, has improved significantly, with fast and

efficient;

4. Promoting entrepreneurial projects

8.6.2. Pontos fracos 

1. Pouca disponibilidade dos alunos para desenvolverem trabalhos de investigação continuados;

2. Reduzida presença de alguns alunos às aulas e às avaliações, o que não lhes permite adquirir os

conhecimentos e competências necessários;
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8.6.2. Weaknesses 

1. Low availability of students to develop continued research;

2. Reduced presence of some students to classes and evaluations, which does not allow them to acquire the

necessary knowledge and skills.

8.6.3. Oportunidades 

1. Criação de bolsa de emprego na instituição, em sintonia com o SIVA;

2. Exploração da vertente empreendedora como factor de estímulo à criação do próprio posto de trabalho;

3. Estabelecimento de parcerias para os alunos poderem desenvolver o seu Estágio;

8.6.3. Opportunities 

1. Creation of job offers in the institution;
2. Explore the entrepreneurial aspect as a stimulation factor to the creation of the work place;

3. Establishment of partnerships so students can develop their internship;

8.6.4. Constrangimentos 
1. Constrangimentos conjunturais – criam maior receio para a aposta em projetos de auto-empregabilidade;

8.6.4. Threats 

1. Circumstantial constraints - create more fear for the stake in self-employment;

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 

1. Metodologias de avaliação - são realizadas recuperações como forma de promoção do sucesso;

2. Razoável taxa de empregabilidade do ciclo de estudos, considerando o panorama atual de empregabilidade

nacional;
3. Estabilidade do número de candidatos ao curso nos últimos três anos.

8.7.1. Strengths 

1. Evaluation methodologies - recoveries are performed in order to promote success;
2. Reasonable rate of employability of the study cycle, considering the current situation of national

employability;

3. Stability of the number of candidates for the course in the last three years.

8.7.2. Pontos fracos 
1. Taxa de insucesso (avaliados e não aprovados) em algumas áreas científicas supera os 40%, o que pode

conduzir ao abandono escolar, em alguns casos;

2. Dificuldade de alguns alunos para desenvolverem uma visão interdisciplinar e crítica sobre os conteúdos e

as diversas áreas;

3. Percentagem alta de absentismo, embora decrescente ao longo dos semestres do ciclo de estudos. Nas

áreas de matemática estão acima dos 60% (1º ano do ciclo de estudos) , estando as restantes entre os 20% e

30%.

8.7.2. Weaknesses 

1. Failure rate (assessed and non-approved) in some scientific areas exceeds 40%, which may lead to drop in

some cases;
2. Difficulty of some students to develop an interdisciplinary and critical view on the contents and on the various

areas;

3. High percentage of absenteeism, though declining over the semesters of the study cycle. In the areas of

mathematics are above 60% (1st year of the study cycle), the other being between 20% and 30%.

8.7.3. Oportunidades 

1. Exploração da vertente empreendedora como factor de estímulo à criação do próprio posto de trabalho;

2. Oportunidades de trabalho nesta área nos mercados europeus e dos países lusófonos.
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8.7.3. Opportunities 

1. Exploring the entrepreneurial aspect as a factor to stimulate the creation of own job;

2. Job opportunities in this area in the European markets and Portuguese-speaking Countries.

8.7.4. Constrangimentos 
1. Crise económica que prejudica a capacidade de fixação dos jovens licenciados;

2. Fraco desenvolvimento do tecido económico da região e nacional, que poderão levar à saturação do mercado

de trabalho a curto e médio prazo;

8.7.4. Threats 

1. Economic crisis that affect the binding capacity of young graduates;

2. Poor development of the economy of the region and of the nation which could load to the market saturation in

short and medium term;

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 

1. O curso não permite o total desenvolvimento de algumas das competências actuais necessárias à área de

Marketing, pelo desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos;

2. A missão e os objectivos, existem no papel, mas não estão totalmente bem comunicados aos alunos

candidatos ao ciclo de estudos;

3. Número limitado de estudantes envolvidos em actividades de I&D aplicada;

9.1.1. Weaknesses 

1. The course does not allow total development of some of the actual skills needed in the marketing area,

caused by the technological development of recent years;

2. The mission and objectives, exist on paper, but are not accurate communicated to students candidates to the
study program;

3. Limited number of students involved in Applyed Scientific or R&D activities;

9.1.2. Proposta de melhoria 
1. Enquanto o novo plano curricular não entra em funcionamento, deverá ser dada maior ênfase aos aspectos

práticos de alguns conteúdos lecionados, utilização mais elevada de software de suporte e actualizar

regularmente a bibliografia. 

A entrada em funcionamento do novo plano de curso permitirá a subida de qualidade dos resultados;

2. Explorar os conceitos de identidade de marca para divulgar o ciclo de estudos e os objetivos. Faremos, em

conjunto com os alunos, um manual de identidade do curso;

3. Candidatura a Projeto de I&D que promova a inserção de alunos nas actividades científicas;

9.1.2. Improvement proposal 

1. While the new curriculum does not start, it should be given greater emphasis to the practical aspects of some

content lected, higher use of supporting software and regularly update the bibliography. The entry into operation

of the new course plan will increase the quality of results;
2. Explore the concepts of brand identity to promote the progress and goals. We, together with students, an

identity manual for the course;

3. Applying for Project R & D to promote the inclusion of students in science activities.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 

1. O plano de novo curso já está publicado em "Diário da República". Nos anos escolares 2012-2013, os

primeiro e segundo anos já estarão em funcionamento. O terceiro ano do novo plano entrará a funcionar apenas

em 2013-2014. Assim, temos que estar totalmente operacionais no ano de 2014-2015 e a controlar os

resultados da sua implementação;

2. 1 ano;

3. 2 anos.
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9.1.3. Implementation time 

1. The new course plan is already published in "Diário da República". In school years 2012-2013, years the first

and second are already in operation. The third year of the new plan will work only in 2013-2014. Thus, we have to

be fully operational in the year 2014-2015 and tracking results of its implementation;
2. 1 year;

3. 2 years.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Alta;

2. Média;

3. Média.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. High;

2. Medium;

3. Medium.

9.1.5. Indicador de implementação 

1. 100%;

2. 100%;

3. 1 projeto.

9.1.5. Implementation marker 

1. 100%;

2. 100%;

3. 1 project.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 

Devido à fase inicial de implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPV:

1. Não existe evidência da aplicação dos mecanismos de garantia da qualidade definidos;

2. Não existem dados que permitam verificar a eficácia dos mecanismos definidos nem a adequabilidade da

organização interna para a garantia da qualidade.

9.2.1. Weaknesses 

Due to the initial phase of the quality assurance system implementation there is:

1. No evidence of quality assurance mechanisms application
2. No appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of quality assurance mechanisms and

adequation of internal organisation

9.2.2. Proposta de melhoria 

1. Evidenciar a aplicação dos mecanismos relativos às atividades formativas definidos nos procedimentos de

garantia da qualidade do SIGQ (tratar os dados recolhidos através da aplicação de inquéritos à satisfação,

recolher e tratar os dados relativos aos indicadores da qualidade e elaborar relatório por unidade curricular do

ciclo de estudos que inclua a definição de oportunidades de melhoria com base nos dados obtidos e outra

informação considerada relevante, implementar as melhorias, verificar a sua eficácia e produzir relatório final).

2.1. Verificar a eficácia dos mecanismos identificados e a adequabilidade da organização interna (através da

realização de auditorias internas);
2.2. Aprovar as melhorias a implementar (através da realização de reunião do Conselho para a Avaliação e

Qualidade);

2.3. Introduzir as melhorias identificadas na documentação do sistema.

9.2.2. Improvement proposal 

1. Demonstrate the application of quality assurance mechanisms related to curricular activities (collect and
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analyse data of satisfaction enquiries, quality indicators and other relevant sources, elaborate report including
the definition of improvement opportunities, implement actions necessary to achieve planned results and

continual improvement, verify the suitability and effectiveness of the results and elaborate one final report)

2.1. Verify the suitability and effectiveness of quality assurance mechanisms and the adequation of internal

organisation (conduct internal audits and report results)

2.2. Aprove measures necessary to achieve planned results and continual improvement (Quality and Evaluation

Council reunion)
2.3. Introduce improvement measures in the quality assurance system

9.2.3. Tempo de implementação da medida 

1. 10 meses (Maio 2012 a Fevereiro 2013)
2.1. e 2.2 2 meses (Março, Abril 2013)

2.3. 2 meses (Maio, Junho 2013)

9.2.3. Improvement proposal 

1. 10 months (may 2012 to february 2013)

2.1. e 2.2 2 months (march, april 2013)

2.3. 2 months (may, june 2013)

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. alta

2. alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. high

2. high

9.2.5. Indicador de implementação 

1.1. percentagem de relatórios elaborados, cumprindo os requisitos definidos

Indi01=(x/y)*100 onde x=número de relatórios elaborados cumprindo os requisitos definidos e y=número de

unidades curriculares do ciclo de estudos (meta > 90.00%)

1.2. percentagem de medidas implementadas

Indi02=(x/y)*100 onde x=número de melhorias implementadas y= número de oportunidades de melhoria
previstas (meta > 80.00%)

1.3. taxa de eficácia das medidas implementadas

Indi03=(x/y)*100 onde x=número de medidas implementadas de forma eficaz y= número de medidas definidas

(meta > 80.00%)

2.1. taxa de auditorias realizadas

Indi04=(x/y)*100 onde x=número de auditorias interrnas realizadas y= número de auditorias interrnas previstas

(meta = 100.00%)

2.2. taxa de melhorias introduzidas
Indi05=(x/y)*100 onde x=número de melhorias introduzidas y= número de melhorias identificadas (meta =

100.00%)

9.2.5. Implementation marker 

1.1. percentage of reports produced according to requirements

IM01=(x/y)*100

x = number of reports elaborated according to requirements 

y = number of curricular units of the study cycle 

(mark > 90.00%)

1.2. implementation of improvement actions rate

IM02=(x/y)*100

x = number of implemented actions

y = number of improvement actions defined

(mark > 80.00%)
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1.3. efficiency rate

IM03=(x/y)*100

x = number of efficient actions

y = number of improvement actions defined
(mark > 80.00%)

2.1. percentage of successful internal audits

IM04=(x/y)*100

x = number of produced report results

y = number of planned internal audits

(mark = 100.00%)

2.2. intoduction of improvement measures rate

IM05=(x/y)*100

x = introduced improvement measures

y = aproved improvement measures

(mark = 100.00%)

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

1. Número ainda reduzido de parcerias com instituições/empresa privadas;

2. Pouca divulgação, junto dos potenciais parceiros, do potencial endógeno existente no ciclo de estudos.

9.3.1. Weaknesses 

1. Reduced number of partnerships with private institutions;

2. Little disclosure to potential partners, of endogenous potential existing in the study cycle.

9.3.2. Proposta de melhoria 

1. Estabelecimento de novas parcerias institucionais;

2. Divulgação do manual de identidade do curso através de novas formas de comunicação

9.3.2. Improvement proposal 

1. Establishment of new institutional partnerships;

2. Disclosure of the identity manual of the course through new ways of communication.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 

1. 2 anos;

2. 1 ano.

9.3.3. Implementation time 

1. 2 years;

2. 1 year.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Média;

2. Alta.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. Medium;

2. High.

9.3.5. Indicador de implementação 

1. Parceria com APPM; Parceria com Escola Profissional Mariana Seixas;

2. 100%

9.3.5. Implementation marker 
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1. Partnership with APPM; Partnership with Professional School Mariana Seixas;

2. 100%

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 

1. Pouca investigação aplicada;
2. Ainda não existe um alto número de publicações internacionais;

9.4.1. Weaknesses 

1. Little applied research;
2. Although there is a high number of international publications;

9.4.2. Proposta de melhoria 

1. O sistema de avaliação irá incentivar a investigação aplicada;
2. O sistema de avaliação irá incentivar a publicação em revistas científicas;

9.4.2. Improvement proposal 

1. The evaluation system will encourage applied research;
2. The evaluation system will encourage publication in scientific journals;

9.4.3. Tempo de implementação da medida 

1. 5 anos;

2. 5 anos;

9.4.3. Implementation time 

1. 5 years;

2. 5 years;

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Alta;

2. Alta;

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. High;

2. High;

9.4.5. Indicador de implementação 

1. duplicar nos próximos 5 anos o número actual de publicações;
2. duplicar nos próximos 5 anos o número actual de publicações;

.

9.4.5. Implementation marker 

1. double over the next five years the current number of publications;
2. double over the next five years the current number of publications;

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 

1. Pouca preparação dos alunos, à entrada, em áreas consideradas de base (Matemática);

2. Pouca preparação dos alunos, à entrada, no domínio da língua portuguesa, bem falada e escrita;
3. Pouca preparação dos alunos, à entrada, nas competências de criatividade e espírito crítico;

9.5.1. Weaknesses 
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1. Poor preparation of the students at the entrance of the study cycle in basic areas (mathematics);

2. Few preparation of students, into of the study cycle in the field of Portuguese language well spoken and well

written;
3. Poor preparation of the students at the entrance of the study cycle in skills of creativity and critical thinking;

9.5.2. Proposta de melhoria 

1. a) Melhoria na atratividade e notoriedade do ciclo de estudos, captando alunos com classificação à entrada
mais altas nessas áreas;

1. b) Ajustamento dos conteúdos programáticos no novo plano de curso que serão focalizados nas

necessidades dos profissionais de marketing;

2. a) Melhoria na atratividade e notoriedade do ciclo de estudos, captando alunos com notas de entrada mais

altas em língua portuguesa;

2. b) Deverá ser incentivada a leitura. A leitura deverá ser uma competência transversal nas unidades

curriculares do ciclo de estudos;

3. Incentivar o espírito crítico e a criatividade, que deverão constar nos critérios de avaliação dos trabalhos e
testes.

9.5.2. Improvement proposal 

1. a) improving the attractiveness and reputation of the study cycle, picking up students with the highest ranking
entry in these areas;

1. b) Adjustment of the syllabus in the new course plan that will be focused on the needs of marketers;

2. a) Improving the attractiveness and reputation of the study cycle, picking up students with higher grades of

Entrade in Portuguese;

2. b) should be encouraged the reading. The reading should be a cross-curricular skill to curricular units of the

study cycle;

3. to encourage critical thinking and creativity, which should be included in the criteria for evaluation of
assignments and assessments.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1. a) 3 anos;
1. b) com o novo plano de estudos;

2. a) 3 anos;

2. b) com o novo plano de estudos;

3. com o novo plano de estudos;

9.5.3. Implementation time 

1. a) 3 years;

1. b) with the new cycle of studies;

2. a) 3 years;

2. b) with the new cycle of studies

3. with the plane of the new cycle of studies

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. a) alta;

1. b) alta;

2. a) alta;
2. b) alta;

3. alta.

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. a) high;
1. b) high;

2. a) high;

2. b) high;

3. high.

9.5.5. Indicador de implementação 

1. a) Não controlado pelo ciclo de estudos, razão pela qual não quantificamos um indicador preciso. Uma

melhoria gradual será um bom indicador;

1. b) Coincide com a implementação do novo plano curricular do ciclo de estudos;
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2. a) Não controlado pelo ciclo de estudos;

2. b) Coincide com a implementação do novo plano curricular do ciclo de estudos;

3. Coincide com a implementação do novo plano curricular do ciclo de estudos;

9.5.5. Implementation marker 

1. a) Not controlled by the study cycle, thats the reason why we don't quantify an accurate indicator. A gradual

improvement will be a good indicator;

1. b) Matches with the implementation of the new curricular plan of the study cycle;

2. a) Not controlled by the study cycle, thats the reason why we don't quantify an accurate indicator. A gradual

improvement will be a good indicator;

2. b) Matches with the implementation of the new curricular plan of the study cycle;
3. Matches with the implementation of the new curricular plan of the study cycle;

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 

1. Pouca disponibilidade dos alunos para desenvolverem trabalhos de investigação continuados;

9.6.1. Weaknesses 

1. Low availability of students to develop continued research;

9.6.2. Proposta de melhoria 

1. Permitir que parte dos alunos possam envolver-se em alguns dos projetos do centro de investigação;

9.6.2. Improvement proposal 

1. Allow the students to engage in some of the projects of the research center;

9.6.3. Tempo de implementação da medida 

1. 1 ano;

9.6.3. Implementation time 

1. 1 year;

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Media;

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. Medium;

9.6.5. Indicador de implementação 

1. Colaboração de 2 a 5 alunos em, pelo menos, 1 ou 2 projetos de investigação;

9.6.5. Implementation marker 

1. 2-5 Student's collaboration at least in 1 or 2 research projects;

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

1. Taxa de insucesso (avaliados e não aprovados) em algumas áreas científicas supera os 40%, o que pode

conduzir ao abandono escolar, em alguns casos;

2. Dificuldade de alguns alunos para desenvolverem uma visão interdisciplinar e crítica sobre os conteúdos e

as diversas áreas;

3. Percentagem alta de absentismo, embora decrescente ao longo dos semestres do ciclo de estudos. Nas

áreas de matemática estão acima dos 60% (1º ano do ciclo de estudos) , estando as restantes entre os 20% e
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30%.

9.7.1. Weaknesses 

1. Failure rate (assessed and non-approved) in some scientific areas exceeds 40%, which may lead to drop in

some cases;

2. Difficulty of some students to develop an interdisciplinary and critical view on the contents and on the various

areas;
3. High percentage of absenteeism, though declining over the semesters of the study cycle. In the areas of

mathematics are above 60% (1st year of the study cycle), the other being between 20% and 30%.

9.7.2. Proposta de melhoria 
1. Existe um esforço enorme para aumentar o nível de aprovação dos alunos nestas áreas. As aulas de apoio,

quer em sala, quer em gabinete, têm permitido alcançar um maior aproveitamento na área da matemática;

2. As unidades curriculares do novo plano de estudos irão funcionar em rede, isto é, existirá uma visão

integradora, transdisciplinar e multidisciplinar dos conteúdos e competências, principalmente nos 2º e 3º anos

do ciclo de estudos, onde desenvolveremos o método de ensino por projeto;

3. Perceber quais as diferentes razões dessas percentagens de absentismo, para agir em conformidade.

Iremos passar um inquérito para os alunos matriculados nessa unidades curriculares.

9.7.2. Improvement proposal 

1. There is a tremendous effort to increase the level of approval of the students in these areas. The support

classes, either in class or in the office of teacher, have helped achieve greater approval, especially in the area
of mathematics;

2. The modules of the new curriculum will be networked, ie, there is an inclusive vision, interdisciplinary and

multidisciplinary content and skills, especially in the 2nd and 3rd years of the study cycle, where we develop the

method of teaching by project;

3. Understand what the different reasons for these percentages of absenteeism and to act accordingly. We will

distribute a survey to students enrolled in that curricular units.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

1. Mantêm-se as medidas implementadas, enquanto se considerarem necessárias para melhorar o

aproveitamento dos alunos;

2. 1 ano

3. 2 meses.

9.7.3. Implementation time 

1. We will keep the measures implemented, as deemed necessary to improve student achievement;

2. 1 year
3. 2 months.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Alta;
2. Média;

3. Média.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. high;
2. medium;

3. medium.

9.7.5. Indicador de implementação 
1. Taxas de reprovação na área da matemática deverá ser inferior a 35% e das restantes áreas, abaixo dos

25%;

2. Será inerente à implementação do novo plano de estudos;

3. Redução do absentismo voluntário para as áreas da matemática abaixo dos 40% e das restantes áreas

abaixo dos 20%.

9.7.5. Implementation marker 

1. Repetition rates in the area of mathematics should be less than 35% and to remaining areas, below 25%;
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2. Will be inherent to the implementation of new curriculum;

3. Reduction of voluntary absenteeism in the areas of mathematics below 40% and to remaining areas under

20%.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

A reestruturação do ciclo de estudos foi publicada por Despacho nº15823/2011, na 2ª série, do Diário da

República, nº223, de 21 de Novembro e surgiu pela necessidade de aprofundar as alterações decorrentes do

chamado processo de Bolonha. Propomo-nos:
- A intensificar a organização do processo formativo em torno das competências;

- A centrar-nos nas aprendizagens e não simplesmente no ensino;

Resumo das alterações:

- Os MCT e MCE, desaparecem do ciclo de estudos;

- O primeiro ano letivo será a base para a transmissão de conhecimentos confluentes com a área do Marketing

(SABER SABER). Mantém a maioria das unidades curriculares;

- A partir do segundo ano, irá focalizar-se no SABER FAZER. Adota-se o sistema de ensino por projeto, em que

cada projeto ao nível da unidade curricular será parte integrante de um projeto global.
- No terceiro ano letivo far-se-á a ponte entre o ensino e o mercado de trabalho (SABER SER/ESTAR).

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

The change of the curriculum of the Degree in Marketing is already published by Order nº15823/2011, 2nd serie,
Diário República, nº223, 21 November, and emerged by the need for changes arising from the so-called Bologna

process.So we decided to:

- Enhance the organization of training process around skills;

- Focus on learning and not just in teaching;

Summary of changes:

- The MCT and MCE curricular units, disappear from the study cycle;

- The first academic year will be the basis for the transmission of knowledge confluent with the area of 
marketing (KNOW KNOW). Keeps most curricular units;

- From the second year the course focuses on the KNOW-HOW. We adopt the project-based learning (each

project at the level of curricular units will be part of an overall project).

- In the third year we will try to the join and connect education and labor market (KNOW HOW TO BE / BEHAVE).

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa N/A

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Marketing

10.1.2.1. Study Cycle:

Marketing

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A
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10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

Marketing MKT 69 21

Tecnologias de Informação TI 18 0

Gestão Industrial GI 12 4

Organização e Gestão Empresas OGE 15 0

Matemática MAT 11 0

Língua Estrangeira LE 8 0

Contabilidade CONT 5 0

Ciências Sociais CS 5 0

Competências Pessoais CP 4 0

Direito DIR 4 0

Finanças FIN 4 0

Opção Livre OL 0 4

(12 Items)  155 29

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 1º Ano/1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

10.2.1. Study Cycle:

Marketing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º Ano/1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/Fall Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Desenvolvimento de

Competências Pessoais
CP Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

Introdução à Empresa OGE Semestral 132.5 T - 19,5; TP - 39,0 5 N/A

Inglês de Negócios I LE Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

Economia e Sociedade CS Semestral 132.5 T - 19,5; TP - 39,0 5 N/A
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Introdução ao Marketing MKT Semestral 159 T - 19,5; TP - 39,0 6 N/A

Matemática Aplicada ao

Marketing
MAT Semestral 159 T - 19,5; TP - 39,0 6 N/A

(6 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 1º Ano/2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Marketing

10.2.1. Study Cycle:

Marketing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st Year/Spring Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Estatística Aplicada ao

Marketing
MAT Semestral 132.5 T - 19,5; TP - 39,0 5 N/A

Inglês de Negócios II LE Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

Direito Aplicado ao

Marketing
DIR Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

Noções Básicas de

Contabilidade
CONT Semestral 132.5 T - 19,5; TP - 39,0 5 N/A

Informática Aplicada ao

Marketing
TI Semestral 159 PL - 58,5 6 N/A

Comportamento do

Consumidor
MKT Semestral 159 T - 19,5; TP - 39,0 6 N/A

(6 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 2º Ano/1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Marketing

10.2.1. Study Cycle:

Marketing
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10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/Fall Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Criatividade e Inovação MKT Semestral 106 TP - 19,5; PL - 19,5 4 N/A

Comunicação MKT Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Marketing de Serviços MKT Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Desenho e Modelação GI Semestral 159 TP - 19,5; PL - 39,0 6 N/A

Produção Multimédia I TI Semestral 159 PL - 58,5 6 N/A

Advances in Marketing MKT Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

(6 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 2º Ano/2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Marketing

10.2.1. Study Cycle:
Marketing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year/Spring Semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Branding MKT Semestral 106 TP - 19,5; PL - 19,5 4 N/A

Publicidade MKT Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Distribuição e

Merchandising
MKT Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Produção e Materiais GI Semestral 159 TP - 19,5; PL - 39,0 6 N/A

Produção Multimédia II TI Semestral 159 PL - 58,5 6 N/A

Logística e Operações MKT Semestral 106 TP - 19,5; PL - 19,5 4 N/A

(6 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 3º Ano/1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Marketing

10.2.1. Study Cycle:

Marketing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd Year/Fall Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Estudos de Mercado MKT Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Web Marketing MKT Semestral 159 TP - 19,5; PL - 39,0 6 N/A

Marketing Sectorial MKT Semestral 106 TP - 19,5; PL - 19,5 4 N/A

Força de Vendas e

Negociação Comercial
MKT Semestral 159

TP - 19,5; TP - 19,5;

PL - 19,5
6 N/A

Negócios Internacionais OGE Semestral 132.5 TP - 19,5; PL - 39,0 5 N/A

Marketing de Eventos MKT Semestral 106 TP - 39,0 4 Optativa 1

Marketing Sectorial MKT Semestral 106 TP - 39,0 4 Optativa 1

(7 Items)       
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Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 3º Ano/2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Marketing

10.2.1. Study Cycle:
Marketing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd Year/Spring Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Recursos Humanos OGE Semestral 132.5 T - 19,5; TP - 39,0 5 N/A

Decisões de Investimento

e Financiamento
FIN Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

Planeamento e Simulação MKT Semestral 106 TP - 19,5; PL - 19,5 4 Optativa 2

Qualidade e Certif icação GI Semestral 106 TP - 39,0 4 Optativa 2

Projecto e

Empreendedorismo
MKT Semestral 344.5 TP - 19,5; OT - 19,5 13 Optativa 3

Estágio MKT Semestral 344.5 OT - 19,5 13 Optativa 3

Opção Livre OL Semestral 106 TP - 39,0 4 N/A

(7 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Cristina Maria de Jesus Barroco

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Cristina Maria de Jesus Barroco

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
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Professor Adjunto ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - António Pedro Soares Pinto

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Pedro Soares Pinto

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Valter Nelson Noronha Alves

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Valter Nelson Noronha Alves

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Desenvolvimento de Competências Pessoais

10.4.1.1. Unidade curricular:

Desenvolvimento de Competências Pessoais
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Alfredo Manuel Pires Simões TP - 13,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Isabel Verónica Ferraz de Sousa TP - 13,0

Docente a designar pelo Departamento de Informática TP - 26,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Verónica Ferraz de Sousa TP - 13,0

Lecturer to be appointed by the Informatics Department PL - 26.0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Consolidar noções básicas sobre informática e informação, nas suas vertentes conceptual e de utilização

evolutiva

2. Conhecer a Língua Portuguesa enquanto veículo de construção social e cultural;

3. Mobilizar conhecimentos relativamente à fonética, fonologia, morfologia, ortografia, sintaxe, semântica e

estilística;

4. Aplicar com correção conteúdos adquiridos em situações de comunicação oral e escrita;

5. Ler, interpretar e construir diferentes tipologias textuais relacionadas com o futuro desempenho profissional
6. Estruturar um trabalho escrito de natureza profissional e ou académica

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Consolidate the basics of informatics and information at their conceptual level of evolutionary use
2. Know/Learn? the Portuguese language as a means of social and cultural construction.

3. Mobilize knowledge of phonetics, phonology, morphology, orthography, syntax, semantics and stylistics.

4. Correctly apply acquired knowledge in writing and speaking contexts.

5. Read, interpret and build various textual typologies related to future professional performance

6. Structure a written professional or academic work.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Portal Académico; Moodle; Excel; Powerpoint

2. A comunicação e a linguagem – conceitos fundamentais

3. A comunicação escrita – conceitos introdutórios; etapas do processo de redação

4. A comunicação oral – conceitos introdutórios; etapas do processo discursivo oral

5. Elaboração e Apresentação de Trabalhos Académicos e Profissionais

10.4.1.5. Syllabus:

1. Academic Portal; Moodle; Excel; Powerpoint

2. Communication and language – fundamental concepts
3. Written communication – introductory concepts; steps of the writing process

4. Oral communication – introductory concepts; steps of the speaking process

5. Preparation and presentation of professional and academic work

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incidem sobre duas áreas fundamentais: informática e comunicação. A

aprendizagem serve

para a realização do objectivo final: capacitar o aluno para estruturar um trabalho de natureza profissional ou

académica, apresentá-lo e defendê-lo publicamente.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus focuses on two key areas: informatics and communication. The learning of these subjects serves

the ultimate

goal of the course: to enable the student to structure a professional or academic work, to present it and to

defend it publicly.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O ensino desta uc realizou-se em três módulos: informática, comunicação e organização do trabalho final.

Nestas sessões em sala os alunos resolveram pequenos problemas, realizaram tarefas práticas relacionadas

com os conteúdos leccionados e construíram o fundamental do Relatório final. Nas sessões de informática
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utilizaram práticas laboratoriais no processo de aprendizagem. A avaliação incidiu sobre o Relatório final

escrito por cada grupo de trabalho, referente à actividade desenvolvida nesta uc. Este Relatório foi apresentado
e defendido em sessão pública.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching of this curricular unit was performed in three modules: informatics, communication and

organization of the final project. In these classroom sessions, the students solved small problems, performed
practical tasks related to the subjects taught and prepared the bulk of the final report. In the computer sessions,

the students used laboratory practices in the learning process. The evaluation focused on the final report that

each group wrote about the activities carried out within this curricular unit. This report was presented and

defended in public.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Sendo o objectivo último da uc o desenvolvimento de competências nos domínios da comunicação, a avaliação

procurou que, através do Relatório, os alunos pudessem mostrar até ponto tinham apreendido as técnicas

ensinadas e experimentadas no decorrer das aulas, nomeadamente as respeitantes às aplicações de

informática e às técnicas de comunicação oral e escrita. Para o efeito, o Relatório, para alem de requerer a
descrição das actividades desenvolvidas e de solicitar uma apreciação critica, exigia a resposta a um problema

com base nos conhecimentos de Excel. Por outro lado, o Relatório foi apresentado oralmente e discutido

promovendo, dessa forma, a necessidade de maior preparação do discurso argumentativo por parte dos

alunos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The ultimate goal of this curricular unit is to develop skills in the fields of communication. Therefore, the

evaluation sought that, through the report, the students could show how well they had learned the techniques

that were taught and applied during the classes, namely those related to computer applications and techniques

of oral and written communication.

To this end, the Report requested the description of the activities that were carried out, as well as a critical

appraisal. In addition, it demanded the answer to a problem based on knowledge of Excel. On the other hand, the
report was presented and discussed orally, thereby promoting the need for a more thorough preparation of the

argumentative discourse by students.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
AA. VV. – Saber Escrever, Saber Falar, Dom Quixote, 7ª ed., 2008.

AZEVEDO, Mário – Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares – Sugestões para a Estruturação da Escrita,

Universidade Católica Editora, Lisboa, 5ª ed., 2006.

BARAÑANO, Ana Maria – Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão – Manual de Apoio à Realização de

trabalhos de Investigação, Edições Sílabo, Lisboa, 2004.

BARBEIRO, Luís Filipe – Os Alunos e a Expressão Escrita – Consciência Metalinguística e Expressão Escrita,

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999.
BITTI, P. & ZANI, B. – A Comunicação como Processo Social, Editorial Estampa, Lisboa, 1993. CAETANO,

Joaquim, RASQUILHA, Luís – Gestão da Comunicação, Quimera Editores, Lisboa, 2004. CAETANO,

Joaquim, RASQUILHA, Luís – Gestão e Planeamento de Comunicação, Quimera Editores, Lisboa, 2007

Mapa XIV - Introdução à Empresa

10.4.1.1. Unidade curricular:

Introdução à Empresa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ilídio Lopes e Silva T 19,5; TP 78,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Introdução à Empresa desenvolve nos alunos a capacidade de conceptualização de

problemas básicos que os gestores frequentemente têm de enfrentar. Pretende-se fornecer uma visão global

do que é uma organização e da evolução da gestão, introduzindo-se o estudo das funções da empresa. Com a

aprovação a esta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
- Compreender o contexto atual da Gestão e a sua evolução;

- Compreender o processo de implementação da estratégia de uma empresa;

- Definir as componentes da estrutura organizacional de uma empresa e os tipos de estruturas;

- Caracterizar as principais teorias da motivação e da liderança;

- Caracterizar os principais aspetos da Função de Recursos Humanos de uma empresa;

- Caracterizar os principais aspetos da Função Comercial de uma empresa;

- Dominar os conceitos básicos do Cálculo Financeiro e da Análise Financeira.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The Company Introduction course develops in students the ability to conceptualize basic problems that

managers often have to face. It is intended to provide an overview of what is an organization and management
evolution, introducing the study of business functions. With the approval of this course, students should be able

to:

- Understand the context of management and its evolution;

- Understand the implementing process of the company strategy;

- Define the components of the organizational structure of a company and the types of organizational structures;

- Characterize the main motivation and leadership theories;

- Characterize the main aspects of Human Resources;

- Characterize the main aspects of Marketing Management;
- Learn the basics of Time Value of Money (Foundations and Applications) and Financial Analysis.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. INTRODUÇÃO
1.1 – A empresa

1.2 – A gestão

1.3 – A empresa como um sistema de funções

2. A FUNÇÃO DIREÇÃO

2.1 – A estratégia empresarial

2.2 – A estrutura organizacional

2.3 – A motivação
2.4 – A liderança

3. A FUNÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1 – O planeamento de Recursos Humanos

3.2 – Recrutamento e seleção

3.3 – Integração, formação e desenvolvimento

3.4 – Avaliação de desempenho, promoções, rotação de tarefas, despedimentos e outplacement

4. A FUNÇÃO COMERCIAL

4.1 – A gestão comercial e os seus objetivos
4.2 – O meio envolvente da gestão comercial

4.3 – A estratégia comercial

4.4 – O marketing-mix

5. A FUNÇÃO FINANCEIRA

5.1 – Noções breves de análise financeira

5.2 – Fundamentos de cálculo financeiro

10.4.1.5. Syllabus:

1. INTRODUCTION

1.1 – The firm

1.2 – Managing
1.3 – The firm as a system of functions

2. MANAGEMENT

2.1 – Business strategies

2.2 – Organizational structure

2.3 – Motivation

2.4 – Leadership

3. HUMAN RESOURCES

3.1 – Planning human resources
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3.2 – Recruiting and selecting

3.3 – Integrating, teaching and developing
3.4 – Evaluation, promotions, task rotations, dismissals and outplacement

4. MARKETING MANAGEMENT

4.1 – The Marketing Management objectives

4.2 – Marketing environment

4.3 – Marketing strategy

4.4 – Marketing-mix

5. FINANCE
5.1 – Basics of financial management

5.2 – Basics of time value of money

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da UC são organizados de modo a permitir que os alunos consigam obter uma

visão global do que é uma organização e da evolução da gestão, fornecendo uma perspetiva genérica acerca

das principais funções de uma empresa. Deste modo, o programa da UC começa com o estudo do conceito de

gestão e da sua evolução, abordando sinteticamente as principais temáticas relacionadas com as funções

habitualmente presentes numa empresa (Função Direção, Função de Recursos Humanos, Função Produção,

Função Comercial e Função Financeira). Mais do que tratar em particular um tema específico, a UC visa dotar

os alunos de um conjunto de conceitos básicos relacionados com a gestão, de modo a permitir-lhes

compreender mais facilmente as temáticas que irão ser posteriormente abordadas noutras unidades
curriculares mais específicas do curso.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus of the course is organized to allow students obtain a global view of what an organization is and of
the evolution of management, providing a general perspective on the main functions of a business. Thus, the

program course begins with the study of the management concept and its evolution, briefly addressing the key

issues related to the most usual functions in a company (Management, Human Resources, Operations,

Marketing and Financial Function). The course aims to provide students with a set of basic concepts related to

management, rather than focusing in a specific topic, in order to enable them to understand the subjects that will

be taught later in other specific units.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A planificação de todas as aulas do semestre (aula a aula) é disponibilizada aos alunos no primeiro dia. As aulas

são essencialmente expositivas; no entanto, incentiva-se a participação ativa dos alunos. Em muitas aulas são

discutidos temas e ou casos atempadamente sugeridos e disponibilizados. Faz-se uso da plataforma Moodle.
Disponibiliza-se e incentiva-se o recurso à orientação tutorial (presencial e a distância). É feita a correção das

provas em sala, com mostra de testes.

Avaliação

a) Época normal

Avaliação contínua (ponto 2.1.3, a) do Regulamento Pedagógico da ESTGV) ou avaliação contínua e avaliação

em exame final (ponto 2.1.3, c) do Regulamento Pedagógico da ESTGV). O aluno pode escolher uma ou outra

forma de avaliação.

b) Época de recurso: 
Avaliação contínua e avaliação em exame final (ponto 2.1.3, c) do Regulamento Pedagógico da ESTGV).

c) Época especial: 

Avaliação contínua e avaliação em exame final (ponto 2.1.3, c) do Regulamento Pedagógico da ESTGV).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Planning of each and every lesson is distributed to students on first day of classes. Active participation of

students is stressed and valued. In many lessons cases are discussed. Moodle is used as an e-learning

platform. Students are welcome in tutorial periods (six hours per week). Exams are solved and presented to

students in class.

Evaluation:

a) Normal
Continuous evaluation (point 2.1.3, a) of ESTGV Pedagogic Rules) or continuous evaluation and final exam (point

2.1.3, c) of ESTGV Pedagogic Rules). Student chooses one or another.

b) Second 

Continuous evaluation and final exam (make-up exam) (point 2.1.3, c) of ESTGV Pedagogic Rules).

c) Special 

Continuous evaluation and final exam (point 2.1.3, c) of ESTGV Pedagogic Rules).
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teóricas são essencialmente aulas de exposição da matéria, enquanto as aulas teórico-práticas são

predominantemente ocupadas com a resolução de casos práticos e exercícios acerca da matéria abordada nas

aulas teóricas anteriormente lecionadas. Apesar dos casos práticos e exercícios integrarem exemplos
académicos, há também a preocupação de fornecer aos alunos casos práticos e exercícios retirados da

realidade empresarial portuguesa, de modo a aplicar os conceitos teóricos e a tornar mais cativantes as

matérias.

Ainda que as aulas sejam sobretudo expositivas, os alunos são fortemente incentivados a participar

ativamente. E esta participação ativa não se resume ao contexto da aula. Aos alunos são regularmente

propostos temas e conceitos sobre os quais devem pesquisar e casos que devem analisar. Estes

temas/conceitos/casos são depois apresentados e discutidos em sala. Esta metodologia visa sobretudo
desenvolver nos alunos competências ao nível do trabalho autónomo, raciocínio crítico e capacidade

argumentativa.

A planificação das aulas é conhecida desde o início do semestre e consta da plataforma de e-learning.

Relativamente ao atendimento aos alunos, o docente encontra-se disponível para esse fim através da

marcação de horas de orientação tutorial (OT) ou noutros horários, de acordo com a disponibilidade de ambas

as partes.

Um recurso importante que os alunos têm ao seu dispor é a página da UC na plataforma Moodle, na qual é

disponibilizado todo o material de apoio (Guia da UC, Horário do docente e respetivos contactos, diapositivos
exibidos nas aulas, enunciado dos casos práticos e exercícios, planificação das aulas, aula a aula, para todo o

semestre, provas escritas de avaliação realizadas ao longo do ano letivo, resultados da avaliação aos alunos,

notícias e avisos, etc.). Além disso, também são disponibilizados testes de autoavaliação (com caráter

meramente formativo) e fóruns de discussão através da mesma plataforma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theoretical classes are essentially expositive, while practical classes are predominantly occupied with the

discussion of practical cases and the resolution of exercises related to the topics covered in previous

theoretical classes. These cases and exercises are not only academic. They reflect real world, Portuguese

situations in order to make classes more captivating. Students are strongly encouraged to participate actively.

This active participation is not limited to the context of the classroom. Students are regularly proposed subjects
and concepts to research in order to be presented and discussed in next class. This methodology is primarily

targeted to develop skills in independent work, critical thinking and argumentative capacity.

The planning of lessons is available in Moodle since the very first day of classes. Teacher is available in specific

tutorial orientation hours or anytime any student intends to, according to mutual availability.

An important feature that students have at their disposal is the page of the course in Moodle, where they can

access every material and tools, such as course guide, teacher´s schedule and contacts, slides shown in

classes, case studies and exercises, planning of lessons for all the semester, day by day, written exams held

during the semester and students’ evaluation results, news, notices, and so on. Self-assessment tests (with
training purposes only) and a discussion forum are also available on Moodle.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

- FERREIRA, Manuel, et al. - Gestão Empresarial. Lisboa : Lidel, 2010. 978-972-757-720-0. (*)
- LISBOA, João, et al. - Introdução à Gestão de Organizações. 3ª edição. Porto: Grupo Editorial Vida Económica,

2011. 978-972-788-397-4. (*)

- PINTO, Carlos, et al. - Fundamentos de Gestão. 3ª edição. Lisboa : Editorial Presença, 2010. 978-972-23-3654-3.

- SANTOS, António - Gestão Estratégica : Conceitos, Modelos e Instrumentos. Lisboa : Escolar Editora, 2008.

978-972-592-229-3.

- TEIXEIRA, Sebastião - Gestão das Organizações. Lisboa : Verlag Dashofer, 2010. 978-989-642-082-6. (*)

- TEIXEIRA, Sebastião - Gestão Estratégica. Lisboa : Escolar Editora, 2011. 978-972-592-300-9.
- Diapositivos e outros textos especificamente preparados para as aulas. (*) (**)

(*) Obras consideradas principais. Existem na Biblioteca da ESTGV.

(**) Material disponibilizado aos alunos na plataforma Moodle.

Mapa XIV - Inglês de Negócios I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Inglês de Negócios I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Maria de Lurdes Correia Martins TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Maria José Lisboa Antunes Nogueira TP - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria José Lisboa Antunes Nogueira TP - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Enquadramento e Objetivos da Unidade curricular

A unidade curricular de Inglês de Negócios I tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências

básicas no domínio da língua inglesa no âmbito dos negócios. A aprendizagem dos conteúdos e das

competências será proporcionada através da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e
aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a abordagem por ensino por

projeto. 

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

Compreender os pontos essenciais de uma sequência falada que incida sobre assuntos correntes do mundo

dos negócios.

Compreender textos em que predomine uma linguagem corrente do dia-a-dia ou relacionada com o mundo dos
negócios. 

Articular expressões de forma simples para descrever experiências e acontecimentos, explicar ou justificar

opiniões e planos. 

Escrever um texto articulado de forma simples sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal e

profissional.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The curricular unit Business English I aims to provide students with basic skills in English so that they can deal

with most of the situations they will come across once working. The learning process will be enhanced through

a combination of different teaching and learning methodologies, bringing together different spaces and

resources, with a special focus on project based learning.

By the end of the semester students should be able to:

Understand the main ideas of propositionally and linguistically complex speech on both concrete and abstract

topics, including technical discussions.

Read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes.

Take part into discussion of familiar topics, express personal opinions and exchange information on topics that

are familiar.

Write straightforward connected text on topics, which are familiar, or of personal and professional interest

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Será desenvolvida a competência comunicativa nos seguintes domínios:

Viver no estrangeiro

Lidar com clientes

Operações 

Histórias de sucesso
Vendas

O mercado de ações

Tornar-se global

10.4.1.5. Syllabus:
Practical language skills will be developed in the following contexts:

Living abroad

Dealing with customers 

Operations

Success stories
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Selling

The stock market

Going global

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Dado que a unidade curricular de Inglês de Negócios I procura desenvolver competências nas áreas da

comunicação e expressão, orais e escritas, de acordo com o QECRL, nível B1, a escolha dos conteúdos

programáticos incidiu sobre o domínio profissional do curso, mais concretamente sobre a temática das
transações comerciais no mundo dos negócios. Considerou-se, desta forma, pertinente a abordagem de temas

como: viver no estrangeiro, histórias de sucesso, o mercado global e as Bolsas de Valores. Importa, ainda,

referir que a operacionalização dos conteúdos inclui atividades de compreensão, produção e interação que

contribuirão para que os estudantes sejam capaz de compreender os pontos essenciais de uma sequência

falada; produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal

e profissional; descrever experiências, eventos e ambições, bem como expor brevemente razões e

justificações para uma opinião ou um projeto.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Since the curricular unit seeks to develop skills in the areas of communication and expression, both oral and

written, according to the CEFRL level B1, the choice of contents focused mostly on the professional level,

specifically on the topic “English for business communication”. It was, therefore, considered important
addressing issues such as Living Abroad, Success Stories, Going Global and The Stock Markets. It should also

be noted that the put into practice of the selected contents includes comprehension, production and interaction

activities so that by the end of the semester students should be able to understand the main points of clear

standard input; deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is

spoken; produce simple connected text on topics, which are familiar, or of personal or professional interest;

describe experiences and events, ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O desenvolvimento dos temas irá ao encontro das necessidades dos participantes, procurando potenciar-se o

desenvolvimento de competências linguísticas através de discussões, role-plays, pequenas apresentações,

desenvolvimento de vocabulário, análise da linguagem, a prática de negociação, tudo no contexto das funções

básicas de um profissional de marketing. 

A avaliação de Inglês de Negócios I será de acordo com as seguintes regras:

1 - Avaliação durante o semestre letivo

A fim de serem admitidos, os alunos devem assistir a um mínimo de 75% das aulas lecionadas.

Atividades de avaliação

Trabalho de projeto (escrito e apresentação oral) 20%
Participação e atividades em sala de aula 20%

Prova oral 20%

Teste escrito 40%

2 - Avaliação em Época de Recursos e Épocas Especiais

Trabalho (escrito) 15%

Defesa oral do trabalho 20%
Teste escrito 65%

Para conseguir aprovação na unidade curricular o aluno terá que obter uma pontuação mínima de 8 valores na

prova oral e prova escrita.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The programme will be based around the needs of the participants, developing language skills through

discussion, role-plays, presentations, vocabulary development, language analysis, negotiation practice all in the

context of the core functions of a marketing professional. 

Inglês de Negócios I assessment will be in accordance to the following rules: 

1 – Continuous Assessment 

In order to be admitted to continuous assessment students must attend a minimum of 75% of the classes

taught. 

Assessment activities
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Project (written and presentation) 20%

Participation and class assignments 20%

Oral Exam 20%

Written exam 40%

2 - Recurso and other evaluation seasons 

Project (written) 15%
Project oral defense 20%

Written exam 65%

For the student to obtain approval for the course he/she will have to achieve a minimum mark of 8 both in the

oral exam and the written exam.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Serão privilegiadas tarefas práticas e utilizados cenários realistas para desenvolver a competência

comunicativa dos estudantes, de forma a que estes possam participar ativamente em transações

comunicativas no mundo dos negócios em geral e na área do marketing em particular. Cobrindo um leque de

temas do mundo empresarial, designadamente: viver no estrangeiro, histórias de sucesso, o mercado global e
as Bolsas de Valores, os oito módulos permitirão aos alunos concentrar-se em áreas relevantes do mundo dos

negócios. A estrutura modular da unidade curricular tem em consideração as idiossincrasias individuais, bem

como as necessidades linguísticas dos alunos, quer ao nível do input a utilizar, dos estudos de caso a analisar,

ou do vocabulário a explorar. No sentido de se potenciar a autonomia e o estudo independente, serão utilizados

verdadeiros cenários de negócios para desafiar os alunos e estimulá-los a desenvolver suas competências

linguísticas, promovendo, igualmente, o desenvolvimento do espírito crítico. O uso de contextos autênticos,

tanto no manual adotado como em outros materiais de ensino, permite, ainda, ajudar a preparar os alunos para
a o mundo do trabalho.

No que diz respeito às metodologias de avaliação, privilegia-se uma abordagem holística que permitia aos

alunos demonstrar as várias competências desenvolvidas quer ao nível da compreensão e da expressão

escritas e orais

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Practical tasks and realistic scenarios will be developed to develop the specialist language and communication

skills needed for a career in marketing. Covering a range of business-related topics as Living Abroad, Success

Stories, Going Global and The Stock Markets, the eight standalone units enable students to concentrate on the

areas that are most relevant to them. The modular structure of the curricular unit allows course pathways to be

built according to the student's needs whether focusing on input, speaking, vocabulary etc. Case studies, ideal

for independent study, use true business scenarios to challenge the students and push them to develop both
their language and business skills. The use of authentic contexts both in the book and other teaching materials

further help prepare learners for real working life. 

With regard to evaluation methodologies, we focus on a holistic approach to allow students to demonstrate the

various skills developed both in terms of understanding and expression of written and oral English.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Manual adotado: Richardson, K. , Kavanagh, M. , Syde, J., Emmerson, P. (2008). The Business – Pre-

Intermediate. Oxford: Macmillan Publishers.

Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: CUP.

Cordell, J. (2000). Cambridge business English activities : serious fun for business English students.

Cambridge: CUP.
Emmerson, P. (2004)Email English. . Oxford: Macmillan Publishers.

Emmerson, P. (2010) Business Grammar Builder. Oxford: Macmillan Publishers. 

Gore, S. (2007). English for Marketing and Advertising. Oxford: OUP

Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Robinson, N. (2010). Cambridge English for Marketing. Cambridge: CUP.

Talbot F.(2009). Better Business English: How to Write Effective Business English: The essential toolkit for
composing powerful letters, emails and more, for today's business needs. London: KPL.

Williams, E. (2008). Presentations in English. Oxford: Macmillan.

Mapa XIV - Economia e Sociedade
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10.4.1.1. Unidade curricular:

Economia e Sociedade

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Margarida Alexandra Lopes Vicente T - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado TP - 78,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Manuel Paulo Pereira Alves Calado TP - 78,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Economia e Sociedade tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas

no domínio da economia. Introduzem-se os conceitos que permitem compreender a lógica do comportamento

das unidades económicas elementares e da sua ação no processo de formação dos preços e organização dos

mercados, conhecer as variáveis e instrumentos macroeconómicos e entender a realidade económica

portuguesa num contexto global, marcado por interdependências. 

A aprendizagem dos conteúdos e competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem.
No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

- Entender que a compreensão e o conhecimento das atuais teorias económicas são importantes não só para

os economistas, mas também para outros profissionais;

- Distinguir diferentes situações económicas e analisá-las com um espírito crítico;

- Desenvolver o pensamento independente e informado e a avaliação crítica.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The course of Economy and Society aims to provide students with general basic skills in the field of economy.

will be introduced concepts that allow to understand the logic of economic behavior of elementary units and

their action in the process of price formation and market organization, knowing the variables and instruments

macroeconomic and understand the reality of the Portuguese economy in a global context marked by

interdependencies.
The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and techniques of

teaching and learning.

At the end of this course the student is able to:

- Realize that knowledge and understanding of current economic theories are important not only for economists,

but also for other professionals;

- Distinguish different economic situations and analyze them with a critical spirit;

- Develop independent thought and informed and critical evaluation.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Introdução à Economia

2- Procura e oferta: teoria e aplicações

3- Comportamento do consumidor
4- Teoria da produção e dos custos

5- Estruturas de mercado

6- O mercado dos fatores produtivos

7- Agregados e indicadores macroecómicos

8- Determinação do equilíbrio macroeconómico

9- Finanças públicas e política orçamental

10- Moeda, crédito e política monetária
11- Comércio internacional e globalização

10.4.1.5. Syllabus:

1 - Introduction to economics
2 - Supply and demand: theory and applications

3 - Consumer behavior

4 - Theory of production and cost

5 - Market structures

6 - The market of production factors
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7 - Aggregates and indicators macroeconomics

8 - Determination of the macroeconomic equilibrium

9 - Public finance and fiscal policy

10 - Money, credit and monetary policy

11 - International trade and globalization

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático é concebido de forma a refletir os objetivos definidos. Inicialmente são transmitidos

os conceitos que permitem compreender a lógica do comportamento das unidades económicas elementares,

consumo e produção, e a sua interação no processo de formação dos preços e organização dos mercados.

Depois são desenvolvidas as competências que permitem compreender a interação dos principais objetivos e
variáveis macroeconómicos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The curriculum is designed to reflect the goals set. They are initially transmitted the concepts that allow to
understand the logic of the economic behavior of elementary units, consumption and production, and their

interaction in the process of formation price and markets organization. Then are developed the skills which

allow to understand the interaction of the main goals and variables of macroeconomics.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ao longo do semestre são apresentadas algumas questões e temas para discussão pelos alunos, com

acompanhamento dos docentes.

A avaliação da aprendizagem é feita de acordo com as regras seguintes:

1 - Avaliação contínua

A avaliação da unidade curricular é composta por uma prova escrita (Frequência final), com um peso de 100%. 

2 - Avaliação em exame final

Os alunos que obtenham aprovação na Avaliação contínua ficam, em princípio (e se o desejarem), dispensados
da prova de exame final.

Nos casos em que o aluno tenha sido dispensado de exame final (pela classificação da Avaliação contínua) e a

ele compareça, a classificação final da disciplina é, em todos os casos, a classificação obtida na prova de

exame final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

During the semester are presented some questions and topics for discussion by the students, with the

accompanying of the teachers.

Assessment of learning is performed according to the following rules:

1 - Continuous evaluation

The evaluation of the curricular unit consists in a written test (final frequency), with a weight of 100%).
2 - Evaluation in final exam

Students aproved in the Continuous evaluation are normally (and if they wish), exempt from the evaluation in

final exam.

Students who are not aproved in Continuous evaluation are admitted to final exam.

In cases where the student has been excused from the final exam (by the classification of Continuous

evaluation) and he submits to the final exam, the final classification is, in all cases, the classification obtained in

the final exam.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Durante o semestre faz-se a exposição das matérias constantes do conteúdo programático e concretizam-se e

consolidam-se os ensinamentos transmitidos, procurando-se que os alunos participem de forma efetiva e
empenhada na colocação de questões pertinentes relativas às matérias abordadas.

Alguns casos práticos são resolvidos em grupo, promovendo desta forma o debate e o desenvolvimento do

espírito crítico dos alunos. Adicionalmente, os alunos são incentivados a resolver questões e exercícios fora

das aulas, pretendendo-se, desta forma, motivar o aluno para o acompanhamento regular das matérias e

despertar o seu interesse para o estudo da economia.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

During the semester is done the exposure of the materials listed in the syllabus and are consolidated the

contents transmitted in classes, stimulating students to participate effectively and committed to the placement

of relevant issues relating to the matters addressed.

Some practical cases are solved in groups, promoting discussion and the development of the critical thinking of
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students. Additionally, students are encouraged to resolve questions and exercises outside the classes,

intending thereby to motivate the student to the regular monitoring of materials and pique their interest for the

study of economics.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

- Samuelson, Paul A. e Nordhaus, William D., " Economia ", 19ª edição; Ed. McGraw-Hill, 2005,

tradução portuguesa de Elsa Fontainha e Jorge Pires Gomes;
. Frank, Robert e Bernanke, Ben, " Princípios de Economia ",1ª Edição; Ed. McGraw-Hill, 2003,

tradução portuguesa e revisão técnica de Eduardo Lopes D’Oliveira, Hélder Fanha

Martins, Helena Isabel Coelho, Jorge Pereira Martins, Luís Botelho de Oliveira e Maria João

Cotter.

Mapa XIV - Matemática Aplicada ao Marketing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Matemática Aplicada ao Marketing

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joana Rita Fialho T - 39,0; TP - 117,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Matemática Aplicada ao Marketing tem como objetivo geral dotar os estudantes das

competências básicas no domínio da Matemática. 
Trata-se por isso de uma introdução aos conceitos e prática na Matemática.

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

1. Tomar decisões sobre a forma como resolver problemas de Matemática

2. Processar informação

3. Analisar e interpretar dados

4. Ter mais facilidade a trabalhar com números

5. Pensar de forma lógica
6. Dominar as ferramentas necessárias para resolver problemas básicos de Matemática

7. Ter competências, a nível quantitativo e numéricos, para resolver resolver problemas de Matemática na área

do Marketing

8. Relacionar a Matemática com outras áreas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The Mathematics Applied to Marketing aims to provide students with general basic skills in the field of

mathematics.

This is an introduction to the concepts and practice in mathematics.

At the end of this course the student is able to:

1. Decision making

2. Collect / Process Information
3. Analyse / Interpret Data

4. Facility with Numbers

5. Logical Thinking

6. Subject mastery

7. Numeracy and quantitative skills

8. Exposure to diverse disciplines

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceitos básicos da Matemática

2. Matrizes e Sistemas Lineares de Equações.

3. Sucessões
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4. Funções reais de variável real

5. Limites e continuidade

6. Derivadas e suas aplicações

7. Integral imediato

10.4.1.5. Syllabus:

1. Fundamentals of Mathematics

2. Matrices and Linear Systems of Equations.

3. Sequences

4. Real functions of real variable
5. Limits and continuity

6. Differentiation and its applications

7. Integration

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos ajudam o aluno a dominar ideias fundamentais e estruturas básicas, utilizando

técnicas de cálculo na resolução de problemas concretos. Os conteúdos da unidade curricular permitem ao

aluno desenvolver competências que o ajuda na interpretação e resolução de problemas concretos, para além

dessas competências ajudarem no desenvolvimento do raciocínio lógico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus helps students to master the fundamental ideas and basic structures, using calculation techniques

in solving specific problems. The contents of the course also helps students to develop skills that help them in

the interpretation and resolution of specific problems, apart from helping them in the development of logical

reasoning.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teóricas e Aulas Teórico Práticas, com exposição dos conteúdos programáticos. São mostrados

exemplos aplicativos e resolvidos exercícios.

A unidade curricular pode ser avaliada através de uma das opções:

• Três testes ao longo do semestre, valendo, respetivamente, 20%, 40%, 40% da nota final. Cada teste tem

classificação mínima de 7.5.

• Um exame na época normal

• Um exame na época de recurso

O aluno tem aprovação na unidade curricular se obtiver uma classificação final mínima de 9.5 em alguma das

opções. 
Se a nota final for superior a 15, o aluno terá que efectuar uma avaliação escrita para defesa de nota.

Caso necessário, a docente poderá fazer uma avaliação extra, oral ou escrita, após a verificação da nota final.

O aluno poderá efetuar melhoria de nota nas condições previstas no Regulamento Pedagógico da ESTGV. Para

as restantes épocas de avaliação, as condições serão as mesmas da época de recurso.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures and Theoretical Practice, with exposure of the syllabus. Examples of applications are exhibited and

exercises are solved.

The unit can be assessed by one of the options:

• Three tests throughout the semester that worth, respectively, 20%, 40%, 40% of final grade. Each test has a
minimum grade of 7.5

• A final exam at the normal time

• A final exam at the appeal time

The student has been approved in the course if he obtain a final mark of 9.5 on any of the options.

If the final score exceeds 15, the student must make a written assessment to the defense the grade.

If necessary, the teacher can make an extra evaluation, oral or written, after verification of the final grade.
The student may make grade improvement in accordance with Regulation Pedagogical of ESTGV. For the

remaining evaluation periods, the conditions are the same at the appeal time.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
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Nas aulas teóricas e teórico-práticas, são expostos os fundamentos teóricos da unidade curricular, sempre

acompanhados com exemplos ilustrativos. São propostos um conjunto de exercícios para os alunos
resolverem, aplicando assim os conhecimentos adquiridos previamente. A resolução dos exercícios ajuda os

alunos a desenvolver as competências esperadas pelos objetivos da unidade curricular. 

O acompanhamento dos conteúdos ao longo do semestre é incentivado através da resolução de três

frequências, cujo resultado permite ao aluno concluir a unidade curricular com sucesso. Este tipo de avaliação

ajuda o aluno a dedicar-se com mais intensidade a parte da matéria leccionada, o que possibilita uma maior e

melhor aprendizagem. Além disso, a frequência do horário tutorial permite um maior acompanhamento à
unidade curricular e ao esclarecimento de eventuais dúvidas.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados o programa, normas de funcionamento, enunciados de provas de anos anteriores, sebentas e

sumários.

Para o aluno ter sucesso nesta unidade curricular, é essencial a frequência das aulas e um estudo também

frequente, incentivado pela partição da matéria em três provas durante o semestre. Uma atitude proactiva do
aluno, durante o semestre, ajuda-o a assimilar os conteúdos programáticos e a atingir os objetivos e

competências desta unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures, the theoretical foundations of course are exhibited, always accompanied with illustrative

examples. We propose a set of exercises for students to solve, thus applying the knowledge acquired

previously. The resolution of exercises helps students to develop the skills expected by the objectives of the

course.

The monitoring of contents throughout the semester is encouraged by solving three frequencies, which results

allow the students to complete the course successfully. This type of assessment helps students to engage with
more intensity of the matter taught, enabling more and better learning. Furthermore, the frequency of tutorial

time allows students to clarify any doubts and allows them a greater monitoring of the course.

The communication is facilitated by using the moodle platform where the program, the evaluation rules, exams

of previous years, greasy / notes of the course and summaries are available.

For students to succeed in this course, it is essential to attend classes and a study also often, encouraged by
the partition of the syllabus in three tests during the semester. A proactive attitude of the student during the

semester helps them to assimilate the contents of syllabus and to achieve objectives and competencies of this

course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
[1] Joana Fialho, Maria Cristina Peixoto Matos, Nuno Conceição e Paula Sarabando – Apontamentos teóricos e

exercícios de Métodos Quantitativos, Área Científica de Matemática, ESTGV

[2] Larson, Hostetler, Edwards. “Cálculo – Volume I”. 8ª Edição, Editora McGraw Hill, São Paulo, 2006.

[3] Alpha Chiang. “Matemática para Economistas”. Editora McGraw Hill, 1982.

[4] Cesaltina Pires. “Cálculo para Economistas”. Editora McGraw Hill, 2001.

[5] Luís T. Magalhães. “Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada”. Texto Editora.

[6] Richard Bronson. “Matrizes”. Editora McGraw Hill, 1993
[7] Demidovitch. “Problemas e Exercícios de Análise Matemática”. Editora McGraw Hill, Lisboa, 1997.

[8] Maria Augusta F. Neves e Maria Luísa C. Brito. “Matemática 10º/11º/12º”. Porto Editora, Porto, 2006.

Mapa XIV - Introdução ao Marketing T - 19,5

10.4.1.1. Unidade curricular:

Introdução ao Marketing T - 19,5

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Gonçalves Antunes TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39,0
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Introdução ao Marketing tem como

objetivos capacitar o aluno com os conhecimentos capazes de:

- perceber a evolução do conceito de marketing e identificar as vantagens da sua adoção nas organizações;

- descrever, classificar e analisar as estratégias e ações que, a partir da análise de mercado e do seu meio
envolvente e utilizando os instrumentos do marketing (produto, preço, distribuição e comunicação), as

organizações podem levar a cabo a fim de alcançar os objetivos propostos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The course Introduction to Marketing aims to empower students with the knowledge able to:
- Understand the evolution of the marketing concept and identify the advantages of its adoption in organizations;

- Describe, classify and analyze the strategies and actions from the market analysis and its environments and

using the tools of marketing (product, price, place and communication), organizations can carry out in order to

realize the objectives.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceito e evolução do marketing

2. Análise do meio envolvente e do mercado 

Análise do meio envolvente

Caracterização, dimensão e estrutura dos principais tipos de mercado 

Análise da concorrência
O ciclo de vida de um mercado

3. Análise do comportamento dos consumidores

Métodos de recolha de informação sobre os consumidores

Mercados de consumo

Mercados organizacionais

4. Segmentação do mercado, target e posicionamento do produto

O processo geral de segmentação

A seleção dos mercados-alvo
O método e as estratégias de posicionamento

5. A gestão do marketing-mix

A política de produto

A política de preço

A política de distribuição

A política de comunicação

6. A elaboração da estratégia de marketing
Os objetivos da estratégia

A análise e diagnóstico da situação

A escolha do portfólio de atividades

As opções estratégicas fundamentais

A formulação do marketing-mix

7. Novas tendências de abordagem do marketing

10.4.1.5. Syllabus:

1. Concept and evolution of marketing

2. Analysis of the environment and market

Analysis of the environment
Characterization, size and structure of the main types of market

Competitive Analysis

The life cycle of a market

3. Analysis of consumer behavior

Methods of collecting information about consumers

Consumer markets

organizational markets

4. Market segmentation, product positioning and target
The general process of segmentation

The selection of target markets

The method and placement strategies
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5. The management of the marketing mix
The product policy

The pricing policy

The place policy

The communication policy

6. The development of marketing strategy

The objectives of the strategy

The analysis and diagnosis of the situation
The choice of the portfolio of activities

The fundamental strategic options

The formulation of the marketing-mix

7. New trends in marketing approach

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em sintonia com os objetivos da unidade curricular. A sequência dos

tópicos selecionados permitem proporcionar, inicialmente, o conhecimento e os conceitos sobre a

prática do marketing nas organizações. Numa fase seguinte, analise o mercado e seus consumidores,

discutem-se as diferentes políticas de marketing para, posteriormente, se definir a estratégia global de

marketing, capaz de atingir os objetivos proposta de uma organização.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course contents are in line with the objectives of the course. The sequence of selected topics allows

providing, initially, knowledge and concepts about the practice of marketing in organizations. As the next step,

we analyze the market and its consumers, we discuss the different marketing policies to then define the overall
marketing strategy, capable of achieving the proposed objectives of an organization.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas utiliza-se uma metodologia de exposição, de forma interativa, onde se apresentam os
conceitos e os conhecimentos necessários para analisar e trabalhar os casos práticos nas aulas Teórico-

práticas (TP).

As aulas TP integram e aplicam os conhecimentos e são dedicadas à análise, discussão e resolução de casos

práticos, assentando numa forte interatividade quer entre o docente e os alunos, quer entre os próprios alunos.

Ao longo do semestre os alunos estão envolvidos na realização de um trabalho de grupo, referente a uma

organização em contexto real, onde aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e teórica-práticas.

Este trabalho de grupo será apresentado e discutido com a participação de todos os alunos e docentes da u.c.

Os alunos são avaliados pela participação nas aulas, por uma prova escrita de frequência ou exame e pela
realização e apresentação do referido trabalho de grupo, que será considerado em qualquer época de

avaliação do ano letivo em curso.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures using a methodology of exposure, interactively, which presents the concepts and skills

necessary to analyze and work on case studies in Theoretical and Practical classes (TP).

Classes TP integrate and apply knowledge and are dedicated to the analysis, discussion and resolution of

practical cases, building on a strong interaction both between the teacher and students and between students

themselves.

Throughout the semester students are involved in making a group work, referring to an organization in the real

world, where they apply the knowledge acquired in theoretical and theoretical-practical classes. This working
group will be presented and discussed with the participation of all students and faculty of UC

Students are assessed by class participation, a written test or examination frequency and the completion and

submission of the working group, which will be considered in any evaluation time of the year in progress.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia

expositiva das aulas teóricas possibilita atingir especificamente a compreensão dos conceitos de marketing e

analisar a sua importância de aplicação nas organizações. A análise de casos práticos das aulas teórico-

práticas

permite aprofundar e aplicar os conhecimentos teóricos permitindo uma consolidação dos conhecimentos

adquiridos.
A realização do trabalho de grupo, em contexto real, permite aos alunos uma melhor perceção dos conceitos

através da sua aplicação prática, consolidando todos os seus conhecimentos.

Os métodos de avaliação permitem também atingir os objetivos propostos, quer através da avaliação contínua,
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permitindo um acompanhamento mais regular das matérias, quer da realização do trabalho de grupo.

São também incentivadas as participações nas horas de tutoria, quer para o acompanhamento das matérias

quer para a realização dos trabalhos de grupo.

A utilização da plataforma Moodle, onde são disponibilizados elementos relacionados com as matérias,
cadernos de exercícios, casos de marketing com dados reais e outros elementos considerados de interesse,

contribuem também para se atingirem os objetivos e competências da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course as the methodology of expository
lectures specifically allows achieving an understanding of marketing concepts and analyze their importance for

the application in organizations. The analysis of case studies of practical classes allows deepen and apply

theoretical knowledge allowing a consolidation of knowledge.

The achievement of group work in a real context, enables students to a better perception of the concepts

through practical application, consolidating all your knowledge.

Evaluation methods also allow achieving the proposed objectives, either through ongoing evaluation, allowing a

more regular monitoring of the materials or the completion of group work.
They are also encouraged participation in the hours of tutoring, wants to follow up on matters both for the

achievement of group work.

The use of Moodle, where elements are available related materials, workbooks, marketing cases with real data

and other information considered of interest, also contribute to achieving the objectives and competencies of

the course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Antunes, J. (2012), Apontamentos de Marketing, Material disponibilizado aos alunos, na plataforma Moodle, pelo

docente da unidade curricular.

Gummesson, E. (2002), Total relationship marketing: Marketing strategy moving from the 4Ps - product, price,

promotion, place - of traditional marketing management to the 30Rs, Publicação: Amsterdam: Butterworth-

Heinemann.
Kotabe, M.; K. Helssen (2011), Global marketing management, Edição: 5th ed. Publicação: New Jersey : John

Wiley & Sons.

Kotler, P. (2006), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 12ª Edição, Prentice –

Hall

International Editions.

Kotler, P. e G. Armstrong (2008), Principles of marketing, 12th ed., Publicação Prentice Hall, New Jersey.

Kotler, P. (2008), Marketing para o século XXI, Publicação Editorial Presença, Barcarena.
Lindon, Denis; Lendrevie, Jacques; Rodrigues, Joaquim; Dionísio, 

Pedro (2004), Mercator XXI. Teoria e Prática do Marketing, Publicações Dom Quixote, 10.ª Edição, Lisboa.

Mapa XIV - Estatística Aplicada ao Marketing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estatística Aplicada ao Marketing

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Manuela Ribeiro Henriques T 19,5; TP 117,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta uc tem como objetivo geral dotar os alunos dos conhecimentos e das competências básicas no domínio da

estatística, particularmente nos fundamentos da estatística e nas ferramentas mais comuns na análise de

casos de estudo em Marketing. De um modo geral, pretende-se desenvolver no aluno uma compreensão

intuitiva da estatística e do raciocínio estatístico e prepará-lo para que seja capaz de participar de forma
contributiva na realização de estudos estatísticos que envolvam tratamento estatístico dos dados e

interpretação de resultados, se necessário, aprofundando o conhecimento nesta área. No final desta unidade
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curricular o aluno deverá ser capaz de organizar, representar e sumariar, de forma clara, a informação contida

num conjunto de dados, de modo a evidenciar aspetos relevantes no contexto do caso em estudo. Deve ainda

saber usar adequadamente técnicas de inferência estatística. Pretende-se também que o aluno adquira prática

na resolução de problemas com recurso a software.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objective of this curricular unit (c.u.) is to endow students with basic knowledge and skills in the

field of statistics, particularly knowledge of the theoretical foundations of statistical techniques and of the most

common tools in the analysis of case studies in Marketing. Generally speaking, it is intended to develop in the

student an intuitive understanding of statistics and statistical reasoning, and prepare him to be able to

participate in a valuable manner in studies involving statistical analysis of data and interpretation of results, if

necessary, deepening the knowledge in this area. 
At the end of this c.u., the student should be able to organize, represent and summarize, clearly, the information

contained in a data set, in order to highlight relevant aspects in the context of the case study. He should also

know how to apply correctly statistical inference techniques. It is also intended that students get practice in

solving problems using appropriate software.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Estatística Descritiva (escalas de medida de dados estatísticos representação tabular e gráfica; medidas de

localização e de dispersão) 

Probabilidades e Distribuições de Probabilidade (definições de probabilidade; variáveis aleatórias contínuas e

discretas, principais distribuições de probabilidade)

Estimação Pontual e Intervalar 
Testes de Hipóteses Paramétricos e Não Paramétricos (testes para uma amostra e testes para várias

amostras). 

Análise de Regressão e de Correlação 

Séries e previsões temporais

Aplicações com SPSS

10.4.1.5. Syllabus:

Descriptive Statistics (types of data; describing data with tables and graphs; measures of location and

dispersion)

Probability and Probability Distributions (definitions of probability; discrete and continuous random variables,

discrete and continuous distributions)

Confidence Intervals 
Parametric and Nonparametric Hypothesis testing (hypothesis tests for one sample and for several samples)

Regression and Correlation Analysis 

Forecasting and Time Series

Applications with SPSS

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos incluem as técnicas estatísticas mais habituais na investigação e

desenvolvimento de trabalhos na área do Marketing, bem como aplicações das mesmas com software

apropriado. A aplicação das técnicas estatísticas abordadas, a vários casos práticos, recorrendo a software

apropriado, proporciona ligeireza e treino na aplicabilidade dessas técnicas, o que, a par do entendimento dos

fundamentos teóricos das técnicas, promove o desenvolvimento de uma compreensão intuitiva da estatística e

do raciocínio estatístico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus includes the most common statistical techniques in Marketing research as well as applications of

these statistical techniques with appropriate software. The application of statistical techniques to several case
studies, using appropriate software, provides lightness and training in the applicability of these techniques,

which, together with the theoretical understanding of the techniques, promotes the development of an intuitive

understanding of statistics and statistical reasoning.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

São usados slides para introdução e apresentação das técnicas estatísticas, tendo estes por base exemplos

elucidativos. Nas aulas teórico práticas são resolvidos exercícios de aplicação das técnicas estatísticas, com

recurso à máquina de calcular e ao computador. 

Na avaliação consideram-se as seguintes componentes: Testes de avaliação intercalares, trabalho de grupo,

prova de frequência e prova de exame, cujas classificações denotamos por CTI, CTG, CPF, CPE,
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respetivamente. CTG será zero se uma das seguintes situações ocorrer: i) o trabalho contém partes copiadas

(não originais); ii) o aluno tem CTI inferior a 7 valores num dos testes intercalares. A classificação final da

avaliação durante o período letivo será dada por

Max{0.2CTI+0.1CTG+0.7CPF, CPF}
e em exame final por CPE.

Prevê-se uma oral se a classificação final for inferior mas próxima de 9.5 valores e se for superior a 17 valores.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Slides are used for the introduction and presentation of statistical techniques, which rest on illustrative

examples. In the TP classes, exercises are solved applying the statistical techniques, resorting to the calculator

and to a computer package.

In the evaluation, the following components are considered: mid-term tests, group work, written test of

frequency and written test of exam, whose classifications are denoted by CTI, CTG, CPF, CPE, respectively.

CTG is zero if one of the following occur: i) the group work contains parts copied (not original), ii) the student has

CTI less than 7 values in the mid-term tests. The final evaluation during the semester will be given by
Max{0.2CTI+0.1CTG+0.7CPF, CPF}

and in the final exam for CPE.

An oral will take place if the final classification is less than, but close to, 9.5 and if is more than 17 values.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A apresentação dos temas com recurso a exemplos promove não só uma melhor compreensão intuitiva das

técnicas estatísticas, mas também a captação da utilidade dessas técnicas em contextos práticos. A utilização

de software apropriado facilita a aplicação das técnicas estatísticas, favorecendo assim a sua utilização em

problemas concretos de investigação. O trabalho de grupo incluído na avaliação complementa esta metodologia

na medida em que proporciona treino na aplicabilidade das técnicas estatísticas abordadas com recurso a

software. Este carater instrumental complementa os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos das
técnicas estatísticas, fornecidos nas aulas teóricas, promovendo o desenvolvimento do raciocínio estatístico e,

consequentemente, o desenvolvimento de uma capacidade crítica em relação a resultados de estudos que

recorram a técnicas estatísticas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The presentation of the topics with the use of examples, not only promotes a better intuitive understanding of

statistical techniques, but also contributes to the capture of the usefulness of these techniques in practical

contexts. The use of appropriate software facilitates the application of statistical techniques, which favors their

use in specific research problems. The work group included in the evaluation complements this methodology to

the extent that provides training in the applicability of the statistical techniques using software. This

instrumental character complements the knowledge of the theoretical foundations of the statistical techniques,
provided in the T classes, promoting the development of statistical reasoning and hence the development of a

critical capability towards results of studies that make use of statistical techniques.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Henriques, C., Apontamentos de Probabilidades e Estatística, Publicação do Departamento de Matemática da
Escola Superior de Tecnologia de Viseu; (monografia recomendada)

Henriques, C. e Malva, M., Exercícios Resolvidos de Probabilidades e Estatística, Departamento de Matemática

da Escola Superior de Tecnologia de Viseu;

Henriques, C. e Malva, M., Exercícios Resolvidos de Inferência Estatística, Departamento de Matemática da

Escola Superior de Tecnologia de Viseu;

Maroco, J. (2011). Análise Estatística com o SPSS Statistics, Report Number. (livro recomendado)

Pedrosa, A. C. e Gama, S. M. A. (2004). Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística. Porto Editora.
Pereira, A (2008). SPSS – Guia Prático de Utilização – Análise de Dados para as Ciências Sociais e Psicologia,

Edições Silabo. (livro recomendado)

Pestana, D. e Velosa, S. (2006). Introdução à Probabilidade e Estatística, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Mapa XIV - Inglês de Negócios II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Inglês de Negócios II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

203/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

Maria de Lurdes Correia Martins TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Maria José Lisboa Antunes Nogueira TP - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria José Lisboa Antunes Nogueira TP - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Inglês de Negócios II tem como objetivo geral dotar os estudantes de competências no

domínio da comunicação empresarial em inglês. A aprendizagem dos conteúdos e das competências será

proporcionada através da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando
diferentes espaços e recursos, sendo o principal a abordagem por ensino por projeto. 

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

Interagir com um grau de fluência e espontaneidade com falantes de inglês.

Destacar o significado de determinados acontecimentos e experiências e sustentar pontos de vista com

argumentos pertinentes.

Emitir e pedir opiniões, interromper e lidar com interrupções, pedir e dar esclarecimentos, resumir o que foi

dito, encerrar uma reunião.

Escrever um relatório breve, desenvolvendo argumentos e realçando pontos e detalhes importantes.

Providenciar descrições claras, exprimir pontos de vista e desenvolver argumentos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The curricular unit Business English II aims to provide students with the necessary skills in English so that they

can deal with most of the situations they will come across once working. The learning process will be enhanced
through a combination of different teaching and learning methodologies, bringing together different spaces and

resources, with a special focus on project based learning.

By the end of the semester students should be able to:

Interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction, and sustained relationships

possible. 

Highlight the personal significance of events and experiences, account for and sustain views by providing
relevant arguments. 

State and ask for opinion, interrupt and handle interruptions, ask for and give clarification, summarize what has

been said, end meetings.

Write a report which develops an argument systematically with appropriate highlighting of significant points and

relevant supporting detail.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Será desenvolvida a competência comunicativa nos seguinte domínios:

Cultura de empresa
Apoio ao cliente

Carreiras

Negociações

A empresa e a comunidade

Fusões e aquisições

Comércio internacional

10.4.1.5. Syllabus:

Practical language skills will be developed in the following contexts:

Corporate culture
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Customer support

Careers

Making deals
Company and community

Mergers and acquisitions

International trade

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Na medida em que a unidade curricular procura desenvolver competências nas áreas da comunicação e

expressão, orais e escritas, de acordo com o QECRL, nível B2, a escolha dos conteúdos incidiu sobre o domínio

profissional do curso, mais concretamente sobre a temática das transações comerciais no mundo dos

negócios. Considerou-se pertinente dar continuidade à abordagem temática efetuada na unidade curricular de

Inglês de Negócios I e desenvolver temas como a cultura de empresa, apoio ao cliente, carreiras, negociações,

etc.
Importa, ainda, referir que a operacionalização dos conteúdos inclui atividades de compreensão, produção e

interação que contribuirão para que os estudantes sejam capaz de compreender as ideias principais em textos

complexos; comunicar oralmente e por escrito com um certo grau de espontaneidade; exprimir-se de modo

claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da

atualidade, expondo vantagens e os inconvenientes.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Since the curricular unit seeks to develop skills in the areas of communication and expression, both oral and

written, according to the CEFRL level B2, the choice of contents focused mostly on the professional level,

specifically on the topic “English for business communication”. It was, therefore, considered important to

continue the work developed in Business English I and address issues such as corporate culture, customer

support, careers, etc. It should also be noted that the put into practice of the selected contents includes
comprehension, production and interaction activities so that by the end of the semester students should be able

to understand the main ideas of complex text, including technical discussions in his/her field of specialisation;

interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction possible; produce clear,

detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving advantages and

disadvantages.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O desenvolvimento dos temas irá ao encontro das necessidades dos participantes, procurando potenciar-se o

desenvolvimento de competências linguísticas através de discussões, role-plays, pequenas apresentações,

desenvolvimento de vocabulário, análise da linguagem, a prática de negociação, tudo no contexto das funções

básicas de um profissional de marketing. 

A avaliação de Inglês de negócios II será de acordo com as seguintes regras:

1 - Avaliação durante o semestre letivo

A fim de serem admitidos, os alunos devem assistir a um mínimo de 75% das aulas lecionadas.

Atividades de avaliação
Trabalho de projeto (escrito e apresentação oral) 20%

Participação e atividades em sala de aula 20%

Prova oral 20%

Teste escrito 40%

2 - Avaliação em Época de Recursos e Épocas Especiais

Trabalho (escrito) 15%
Defesa oral do trabalho 20%

Teste escrito 65%

Para conseguir aprovação na unidade curricular o aluno terá que obter uma pontuação mínima de 8 valores na

prova oral e prova escrita.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The programme will be based around the needs of the participants, developing language skills through

discussion, role-plays, presentations, vocabulary development, language analysis, negotiation practice all in the

context of the core functions of a marketing professional. 
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Business English II assessment will be in accordance to the following rules: 

1 – Continuous Assessment 

In order to be admitted to continuous assessment students must attend a minimum of 75% of the classes
taught. 

Assessment activities

Project (written and presentation) 20%

Participation and class assignments 20%

Oral Exam 20%
Written exam 40%

2 - Recurso and other evaluation seasons 

Project (written) 15%

Project oral defense 20%

Written exam 65%

For the student to obtain approval for the course he/she will have to achieve a minimum mark of 8 both in the
oral exam and the written exam.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Serão privilegiadas tarefas práticas e utilizados cenários realistas para desenvolver a competência

comunicativa dos estudantes, de forma a que estes possam participar ativamente em transações

comunicativas no mundo dos negócios em geral e na área do marketing em particular. Cobrindo um leque de

temas do mundo empresarial, designadamente: a cultura de empresa, apoio ao cliente, carreiras, negociações,

a empresa e a comunidade, fusões e aquisições, comércio internacional, os módulos permitirão aos alunos

concentrar-se em áreas relevantes do mundo dos negócios. A estrutura modular da unidade curricular tem em

consideração as idiossincrasias individuais, bem como as necessidades linguísticas dos alunos, quer ao nível
do input a utilizar, dos estudos de caso a analisar, ou do vocabulário a explorar. No sentido de se potenciar a

autonomia e o estudo independente, serão utilizados verdadeiros cenários de negócios para desafiar os alunos

e estimulá-los a desenvolver suas competências linguísticas, promovendo, igualmente, o desenvolvimento do

espírito crítico. O uso de contextos autênticos, tanto no manual adotado como em outros materiais de ensino,

permite, ainda, ajudar a preparar os alunos para a o mundo do trabalho.

No que diz respeito às metodologias de avaliação, privilegia-se uma abordagem holística que permitia aos

alunos demonstrar as várias competências desenvolvidas quer ao nível da compreensão e da expressão

escritas e orais

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Practical tasks and realistic scenarios will be developed to develop the specialist language and communication

skills needed for a career in marketing. Covering a range of business-related topics as corporate culture,
customer support, careers, making deals, company and community, mergers and acquisitions, international

trade, the eight standalone units enable students to concentrate on the areas that are most relevant to them.

The modular structure of the curricular unit allows course pathways to be built according to the student's needs

whether focusing on input, speaking, vocabulary etc. Case studies, ideal for independent study, use true

business scenarios to challenge the students and push them to develop both their language and business skills.

The use of authentic contexts both in the book and other teaching materials further help prepare learners for

real working life. 
With regard to evaluation methodologies, we focus on a holistic approach to allow students to demonstrate the

various skills developed both in terms of understanding and expression of written and oral English.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Manual adotado: Richardson, K. , Kavanagh, M. , Syde, J., Emmerson, P. (2008). The Business – Intermediate.
Oxford: Macmillan Publishers.

Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: CUP.

Cordell, J. (2000). Cambridge business English activities : serious fun for business English students.

Cambridge: CUP.

Emmerson, P. (2004)Email English. . Oxford: Macmillan Publishers.

Emmerson, P. (2010) Business Grammar Builder. Oxford: Macmillan Publishers. 
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Gore, S. (2007). English for Marketing and Advertising. Oxford: OUP

Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Robinson, N. (2010). Cambridge English for Marketing. Cambridge: CUP.

Talbot F.(2009). Better Business English: How to Write Effective Business English: The essential toolkit for

composing powerful letters, emails and more, for today's business needs. London: KPL.

Williams, E. (2008). Presentations in English. Oxford: Macmillan.

Mapa XIV - Noções Básicas de Contabilidade

10.4.1.1. Unidade curricular:

Noções Básicas de Contabilidade

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Suzanne Fonseca Amaro T - 39,0; TP - 78,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta unidade curricular tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas no domínio da
Contabilidade. 

Depois de concluírem esta unidade curricular, os alunos serão capazes de:

1 – Entender a importância da contabilidade nas organizações, nomeadamente para a tomada de decisões

2 – Entender e interpretar as informações contabilísticas

3 – Distinguir a Contabilidade Financeira da Contabilidade de Gestão

4 – Analisar e descrever factos patrimoniais

5- Calcular o custo das mercadorias vendidas e o inventário final utilizando o FIFO e o custo médio ponderado
6 – Preparar as demonstrações financeiras de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites 

7 – Identificar e classificar os vários tipos de gastos

8 – Calcular os gastos de produção assim como o resultado por produto/serviço

9 – Utilizar corretamente o ponto crítico e entender a sua importância para a tomada de decisões

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This curricular unit is aimed at providing a broad understanding of the theory and practice of financial

accounting and management accounting. 

After completing this course, the students are expected to be able to:

1 – Understand the importance of accounting information to an organization, namely for decision making

2 - Understand how to use and interpret accounting information

3 - Distinguish Managerial accounting from Financial Accounting and the main users of the information they
provide

4 - Analyze and describe business transactions 

5 - Calculate cost of goods sold and ending inventory using FIFO and weighted average inventory costing

methods. 

6- Prepare financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles

7- Indentify and classify different types of costs

8- Calculate the cost of products or services, as well as the net income by product/service 
9- Correctly use the breakeven point and understand its importance for decisions making

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A Contabilidade como instrumento de gestão
1.1. A importância da informação contabilística

1.2. Distinção entre Contabilidade Geral e Analítica

1.3. A importância da Contabilidade para a tomada de decisões

2. A Contabilidade Financeira

2.1. Conceitos Básicos 
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2.2. Bens, Direitos, Obrigações e Património

2.3. Rendimentos e Gastos

2.4. As contas e o registo dos factos patrimoniais

2.5. As principais demonstrações financeiras: O Balanço, a Demonstração de Resultados e o Mapa de Fluxos

de Caixa
2.6. Os inventários e critérios de valorização (FIFO e Custo Médio Ponderado) 

3. A Contabilidade de Gestão

3.1. A classificação dos gastos (por funções, diretos/indiretos e fixos/variáveis)

3.2. A repartição dos gastos 

3.3. O Gasto Industrial da Produção, o Gasto Industrial da Produção Acabado e o Gasto Industrial da Produção

Vendida

3.4. A Demonstração de resultados por funções e por produtos

3.5. O ponto crítico e a margem de segurança
3.6. O grau de alavanca operacional

10.4.1.5. Syllabus:

1. Accounting as a management tool
1.1. Scope and Objectives of Accounting 

1.2. Distinction between Financial Accounting and Management Accounting

1.3. Role of accounting in decision making

2 – Financial Accounting

2.1. Basic accounting concepts

2.2. Financial Assets, Liabilities and Owner’s Equity 

2.3. Revenues and Expenses 
2.4. Accounts and the recording of transactions

2.5. Financial statements: Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow statements

2.6. Inventories and valuation methods (FIFO and weighted average method)

3 – Managerial Accounting

3.1. Classifying costs (Functional, Indirect / Direct and Fixed /Variable)

3.2. Allocating costs

3.3. Production Costs, Cost of goods and Cost of goods sold

3.4. Product Income Statement
3.5. Break-even point and Margin of Safety

3.6. Operating Leverage.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem como finalidade fornecer uma visão global da teoria e prática da Contabilidade

Financeira e da Contabilidade de Gestão, analisando as noções e conceitos básicos e as formas em como as

informações contabilísticas podem melhor a tomada de decisões. Os objetivos da unidade curricular foram

desenvolvidos com isto em mente, ao qual seguiu a cuidadosa elaboração dos conteúdos programáticos de

forma a atingir esses objetivos. Por outro lado, foi tida em consideração a sequência dos conteúdos de forma a

facilitar a progressão dos alunos para atingirem os objetivos da unidade curricular. Deste modo, o primeiro

ponto do programa é essencial para atingirem os objetivos 1 e 3. O segundo ponto do programa permite aos
alunos atingirem os objetivos 2, 4, 5 e 5. O terceiro ponto do programa foi elaborado para atingir os objetivos 7, 8

e 9. É de salientar que os objetivos 1, 2 e 3 serão mais claros para os alunos depois de terminarem todos os

pontos do programa.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This course is aimed at providing a broad understanding of the theory and practice of financial accounting and

management accounting, examining the basic principles and underlying concepts and the ways in which

accounting information can be used to improve the quality of decision making. With this in mind, the curricular

unit’s objectives were developed, followed by the syllabus that was specifically designed for students to

achieve these objectives. Moreover, careful attention was paid to the sequence of lectures to facilitate the

progression of students towards the attainment of course objectives. The 1st unit of the syllabus is essential to

achieve objectives 1 and 3. The 2nd unit will allow students to achieve objectives 2, 4, 5 and 6. The 3rd unit was
designed in order to achieve objectives 7, 8 and 9. It should be noted that objectives 1, 2 and 3 will be clearer for

students after completion of the entire syllabus.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será lecionada através de uma aula teórica e através de 2 aulas teórico-práticas por

semana. Nas aulas teóricas, são expostos os conceitos teóricos fundamentais com recurso ao powerpoint,

disponibilizados aos alunos no MOODLE após cada aula. Nas aulas práticas, serão propostos e resolvidos
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exercícios aplicados a situações ou problemas de marketing ou gestão, de forma a aplicarem os conceitos das
aulas teóricas. A metodologia de ensino fomenta a aprendizagem ativa, baseada no trabalho dos alunos e na

efetiva aquisição de competências e resolução de problemas. O aluno poderá optar pela avaliação contínua,

que tem como principal objetivo combinar a participação nas aulas e exercícios escritos e a frequência às

aulas. A nota final foi obtida será calculada com base na frequência (60%), Testes (30%) e Atitude (10%). A

atitude do aluno é avaliada pelo empenho geral manifestado. Os alunos que não obtiverem aprovação na

avaliação contínua serão apenas avaliados por exame.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course will consist of lectures (1 theoretical and 2 practical per week), class discussions and learning

activities. The theoretical concepts and examples will be presented in the theoretical lectures with PowerPoint

slides that will be available to students on MOODLE after each lecture. In the practical classes learning

activities, applied to Marketing and Management, are proposed and solved which enable students to apply the
knowledge obtained in the theoretical classes. The teaching methodologies enhance participate learning, based

on the student’s active participation and work to acquire competences and to learn how to solve problems.

Students can choose between continuous evaluation, which main aim is to encourage class participation and

attendance. Students’ final grade will be based on a final exam (60%), tests (30%) and attitude (10%). Students’

attitude is based on their class participation. Students that do not choose continuous evaluation were graded by

a final exam.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

No início do semestre, os objetivos da unidade curricular serão disponibilizados no MOODLE. Na primeira aula,

esses objetivos serão apresentados aos alunos de modo a que os alunos os entendam claramente. Todos os
materiais de apoio à unidade curricular serão também disponibilizados no MOODLE. Os alunos são

incentivados a participar de forma ativa, de forma a consolidarem os conhecimentos e a desenvolverem as

suas capacidades de comunicação. Os exercícios serão disponibilizados no MOODLE para que sejam

resolvidos quer nas aulas, quer fora das aulas, de forma a praticarem a resolução de problemas

contabilísticos. Uma vez que os exercícios serão de situações na área do Marketing ou Gestão, os alunos

beneficiam quer da aprendizagem de conteúdos de marketing, quer a própria aprendizagem dos conteúdos da

unidade curricular. O docente estará ainda disponível através de orientação tutorial para o esclarecimento de

dúvidas. Como já foi também referido no ponto anterior, há a possibilidade de realizar a unidade curricular por
avaliação contínua, com o objetivo de incentivar os alunos a acompanharem os conteúdos programáticos ao

longo do semestre. Todas estas metodologias de ensino serão utilizadas para que os alunos possam atingir os

objetivos de aprendizagem desta unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

At the beginning of the semester, the curricular units’ learning outcomes will be available to students on

MOODLE. In the first class, the learning outcomes will be presented so that they are clearly understood by the

students. All class notes will also be available to students on MOODLE.

In all lectures students are encouraged to participate in class, to strengthen their knowledge and develop their

communication skills. Exercises will also be available to students on MOODLE so that they can be resolved in

class and out of class in order to practice solving accounting problems. Since the problems will be applied to
Marketing or Management, students will not only practice accounting concepts, but will also apply Marketing

concepts, which will enhance the learning process.

Office hours are also available to provide an opportunity to clarify and reinforce students’ understanding of the

subject. As aforementioned, students are also encouraged to take the class by continuous evaluation, in order

to follow classes. All of these methodologies will be used in order to help students achieve the objectives of the

curricular unit.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Borges, A., Rodrigues, A., & Rodrigues, R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral (25.ª ed.). Lisboa: Áreas

Editora.

Caiado, A. C. P. (2011). Contabilidade Analítica e de Gestão (6.ª ed.). Lisboa: Áreas Editora.

Gomes, J., & Pires, J. (2010). SNC: Teoria e Prática. Porto: Vida Económica.
Horngren, C. T. (2011). Introduction to Management Accounting (15th ed.). Boston: Pearson.

Silva, E. P., Silva, A. C. P., Silva, J. L. M., & Jesus, T. A. (2011). SNC: Contabilidade financeira: casos práticos (2.ª

ed.). Lisboa Letras e Conceitos, Lda.

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2011). Financial Accounting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Todos os livros estão disponíveis nas bibliotecas do IPV
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Mapa XIV - Informática Aplicada ao Marketing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Informática Aplicada ao Marketing

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Manuel Paulo Pereira Alves Calado TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Docente a designar pelo Departamento de Informática TP - 19,5

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Teacher to be appointed by Department of Informatics TP - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências:

- redigir documentos de texto, conforme normas da APA, para compor e formatar trabalhos e artigos ou

apresentar referências bibliográficas.

- adequar estilos e configuração de texto a diferentes tipos de documentos;

- definir a estrutura de uma apresentação e planear a dinâmica da mesma recorrendo a storyboarding;

- utilizar as ferramentas informáticas e compreender os paradigmas actuais de suporte às apresentações;

- compreender as técnicas de processamento de imagem e vídeo e as implicações da escolha dos formatos;
- identificar o canal adequado para cada tipo de publicação na Internet e desenvolver a metodologia de

publicação;

- ordenar, filtrar e destacar ou agregar dados em tabelas para sumarizar informação;

- formular modelos para simulação e optimização em folha de cálculo;

- modelar e criar uma base de dados relacional normalizada;

- desenhar consultas para extrair dados de base de dados relacionais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that students develop the following skills:

- writing text documents, according to APA standards, for composing and formatting documents or bibliographic

references.

- adjusting styles and text settings in different kinds of documents;
- laying down the structure for a presentation and plan the use of its dynamics with storyboarding;

- using of software tools and understand the current paradigms for supporting presentations;

- understanding the techniques for image and video processing and the implications from choosing formats;

- identifying the appropriate channel for each kind of Internet publishing and develop the publishing

methodology;

- sorting, filtering and highlighting or aggregating data from spreadsheet tables to summarize information;

- designing models for simulation and optimization on a spreadsheet;
- modeling and creating a normalized relational database;

- designing queries to extract data from relational databases.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Utilização avançada de processador de texto

1.1- Configurar texto e estilos.

1.2- Editar texto matemático.

1.3- Índices e sumários.

1.4- Notas e referências cruzadas.

1.5- Organizar bibliografia.

1.6- Imprimir em série.
1.7- Rever texto. 

2- Apresentação e publicação de conteúdos

2.1- Estrutura de uma apresentação

2.2- Storyboarding
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2.3- Recomendações para organizar apresentações.

2.4- Edição e tratamento de imagens e vídeo.

2.5- Paradigmas de publicação de contéudos na Internet.

3- Aplicações em folhas de cálculo

3.1- Tratamento de tabelas como bases de dados.
3.2- Opções de formatação avançadas.

3.3- Tabelas e gráficos dinâmicos.

3.4- Controlos de automatização.

3.6- Aplicar e definir funções.

3.7- Ferramentas de modelação e simulação.

4- Bases de Dados Relacionais.

4.1- Caracterização do Modelo Relacional.

4.2- Normalização relacional.

4.3- O modelo Entidades-Relacionamentos.

4.4- Definição de tabelas e relacionamentos.

4.5- Estruturação de consultas.

10.4.1.5. Syllabus:

1 - Advanced using for text processing

1.1- Setting text and styles.
1.2- Edit mathematical text.

1.3- Indexes and abstracts.

1.4- Notes and cross references.

1.5- Organising bibliography.

1.6- Merging documents. .

1.7- Reviewing text.

2 - Presentation and content publication

2.1- Structure of a presentation

2.2- Storyboarding

2.3- Recommendations for organizing presentations.

2.4- Processing images and video.
2.5- Internet publishing paradigms .

3 - Applications on spreadsheets

3.1- Processing of tables as databases.

3.2- Advanced formatting options.

3.3- Pivot tables and dynamic charts.
3.4- Controls for automation .

3.6- Applying and setting functions.

3.7- Modeling and simulating tools..

4 - Relational Databases.

4.1- The Relational Database Model.

4.2- Relational normalization.

4.3- The Entity-Relationship model.

4.4- Setting tables and relationships.

4.5- Designing queries.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A composição, formatação e adequação de estilos a documentos de texto enquadram-se na utilização
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avançada de processador de texto.

A estruturação de apresentações para comunicações, o conhecimento de novas soluções para apresentações

e a utilização de técnicas para tratamento e formatação de imagens, enquadram-se no âmbito da apresentação

e publicação de conteúdos.
O tratamento de tabelas para processamento de informação sumarizada e a formulação de modelos para

simulação e optimização adequam-se ao âmbito da utilização de folhas de cálculo.

A normalização de tabelas, a aplicação do Modelo de Entidades-Relacionamentos e a estruturação de

consultas enquadram-se no capítulo sobre bases de dados relacionais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The composition, formatting and adjusting styles for text documents fit into the use of text processing.

The design of presentations , the use of new solutions for presentations and the use of techniques for

processing and formatting images and video , fit into the scope of presenting and publishing.

The processing of tables in order to obtain summarized information and the formulation of models for simulation

and optimization, suit on the scope of using of spreadsheets.
The normalization of tables, the application of the Entity-Relationship Model and the design of queries fit into in

the chapter on relational databases.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino nas aulas encontra-se enquadrada na seguinte sequência:
- Apresentação dos objectivos no início de cada aula;

- Exposição dos conteúdos programáticos com utilização de recursos informáticos.

- Aprendizagem driven-by-example;

- Elaboração e apresentação de trabalhos nas aulas, para avaliação, a serem submetidos em plataforma de e-

learning.

Na avaliação são consideradas duas componentes, exigindo ambas, para aprovação, a classificação inteira
mínima de 10 valores, com as seguintes ponderações na avaliação final:

- prova escrita: 40%;

- trabalhos realizados e apresentados nas aulas: 60%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is framed into the following sequence:

- Objectives are presented at the beginning of each lesson;

- Computer tech supports contents' exhibition;

- Learning driven-by-example;

- Drafting and presentation of students' works are performed in class for evaluation and to be submitted into e-

learning platform.

There are two components for evaluation: written test and works on class. For both of them, approval requires

the minimum grading of 10 integer values (on a total of 20) , with the following weights:

- Written test: 40%;

- Work performed and presented in class: 60%.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Dada a natureza essencialmente instrumental da unidade curricular, procura-se privilegiar o contacto dos

alunos com ferramentas de software adequadas ao âmbito da sua formação académica e para futuro uso

profissional. Em conformidade com este propósito, a aprendizagem/desenvolvimento de competências, no

âmbito da utilização dessas ferramentas, assenta necessariamente na realização em grupo de
trabalhos/tarefas, onde os alunos têm a oportunidade de experimentar os conhecimentos que adquiriram sobre

as técnicas que experimentaram. Esta metodologia é apropriada, de modo transversal, a todos os objectivos de

aprendizagem da unidade curricular, na medida em que se procura sobretudo favorecer processos de

aprendizagem cooperativos, com os alunos organizados em grupos para o cumprimento de tarefas, sendo essa

aprendizagem necessariamente assistida pelo docente.

A utilização de ferramentas de software apropriadas surge como veículo apropriado para a implementação
daqueles processos, bem como pode constituir factor de motivação adicional, na medida em que os alunos

podem:

- aplicar técnicas para processamento de texto segundo normas convencionais e estilos diferenciados;

- estruturar apresentações conforme diferentes contextos de comunicação e metodologias de publicação;

- modelar e utilizar ferramentas analíticas para simulação e optimização de problemas em folhas de cálculo
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para suportar processos de tomada de decisão;

- criar e estruturar bases de dados relacionais normalizadas para extrair informação relevante, recorrendo a

consultas estruturadas.

A atribuição da ponderação de 60% da classificação final à participação activa em grupos de trabalho reflecte a

perspectiva eminentemente prática, sem contudo negligenciar os fundamentos teóricos subjacentes às

metodologias utilizadas, onde se procura sobretudo incentivar o estudo experimental e o trabalho em equipa.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Given the instrumental nature of the curricular unit, the experimentation and training on the use of software tools

by students is considered to be appropriate for their future academic and professional needs. In accordance
with this purpose, the learning and skills improvement on the use of these tools, are necessarily based on the

performance in workgroup tasks, where students have the opportunity to experience the knowledge they

acquired from the use of techniques.

In general, this methodology is appropriate for all the learning objectives, insofar as it seeks above all to

encourage processes of cooperative learning to accomplish tasks, such learning is necessarily assisted by the

instructor.

The use of appropriate software tools seems to be a suitable way for implementing those processes as well as
the motive for students to the extent they can:

- apply different styles in text processing, based on standard conventional rules;

- design presentations according to different contexts of communication and publishing methods;

- modelate and use analytical tools for simulation and optimization problems on spreadsheets, to support

decision-making processes;

- Creating and designing normalized relational databases, to organize data and to extract relevant information

from the use of structured queries.

The assignment of a weight of 60% for active participation in workgroups, reflects an eminently practical

approach, without neglecting the theoretical foundations underlying used methodologies, that seek primarily to

encourage the experimental study and teamwork.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Connolly M. & C. Begg, "Database Systems : a pratical approach to design, Iimplementation and management",

Addison-Wesley, cop. 2010

Pereira, A. & C. Poupa, Como apresentar em público, teses, relatórios, comunicações usando o Powerpoint, 1ª

ed., Lisboa, 2004.

Pereira, A. & C. Poupa, Como Escrever uma Tese, Monografia ou Livro Científico Usando o Word, Ed. Sílabo, 3ª

ed., Lisboa, 2004.
Sousa, M., "Domine a 110% Excel 2010", FCA 2011

Sousa, S., "Domine a 110% Access 2010", FCA 2012

Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg, "Database systems : a pratical approach to design, implementation, and

management", Addison-Wesley, cop. 2010

Vaz, I., "Domine a 110% Excel 2010", FCA 2012

Mapa XIV - Comportamento do Consumidor

10.4.1.1. Unidade curricular:

Comportamento do Consumidor

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira TP - 78

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Carla Maria Alves da Silva T - 19,5

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carla Maria Alves da Silva T - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A compreensão do mercado actual transcende o estudo do processo económico de produção e distribuição de

um produto ou serviço. 

Assim, esta unidade curricular apresenta como principais objectivos:

- Compreender e interpretar tendências sociológicas e psicológicas associadas ao consumo;

- Conhecer e explicar todos os elementos (internos e externos) que motivam o consumidor, distinguindo a

forma como esses elementos actuam no mercado;

- Analisar criticamente os vários modelos explicativos do comportamento do consumidor;

- Adquirir competências básicas na área do comportamento do consumidor e relacioná-las com as decisões

estratégicas em marketing (posicionamento, segmentação, targeting, comunicação e mix de marketing);
- Relacionar conhecimentos da área do comportamento do consumidor (teorias e princípios) com as

perspectivas de gestão orientadas ao mercado.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understanding the current market transcends the economic process study of producting and distributing
products and services. Thus, this subject has as its main objectives: 

- To understand and interpret psychological and sociological trends associated with consumption; 

- To know and explain all elements (internal and external) that motivate consumer, distinguishing how these

elements operate in the market, 

- To analyze critically various explanatory models of consumer behavior;

- To acquire basic skills in the area of consumer behavior and relate them with marketing strategic decisions

(positioning, segmentation, targeting, promotion and marketing mix);; 
- To relate consumer behavior knowledge (theories and principles) with the management perspectives market-

driven.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Comportamento do Consumidor: Desafios e novas Realidades

2. O Processo de Decisão de Compra

3. Segmentação de Mercado e Targeting Estratégico 

4. Motivação do Consumidor

5. Personalidade e Comportamento do Consumidor

6. Percepção do Consumidor

7. Aprendizagem do Consumidor
8. Formação da Atitude do Consumidor

9. Comunicação e Comportamento do Consumidor 

10. A família e a sua classificação social

11. Cultura e Comportamento do Consumidor

12. Subculturas e Comportamento do Consumidor

13. Comportamento do Consumidor Global e Cross Cultural 

14. Difusão de Inovações

15. Decisão de compra e envolvente
16. Responsabilidade Social dos Consumidores e Green Marketing

10.4.1.5. Syllabus:

1. Consumer Behavior: Meeting Changes and Challenges
2. The Consumer Research Process 

3. Market Segmentation and Strategic Targeting 

4. Consumer Motivation

5. Personality and Consumer Behavior

6. Consumer Perception

7. Consumer Learning8. Consumer Attitude Formation and Change

9. Communication and Consumer Behavior
10. The Family and Its Social Class Standing

11. Influence of Culture on Consumer Behavior

12. Subcultures and Consumer Behavior

13. Cross Cultural and Global Consumer Behavior

14. Diffusion of Innovations

15. Consumer Decision Making and Beyond 

16. Consumers Social Responsibility and Green Marketing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno compreenda e interprete as tendências sociológicas e psicológicas associadas ao consumo,
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torna-se fundamental a conceptualização inicial da disciplina e a compreensão dos antecedentes e

características da sociedade de consumo (ponto 1 do programa). 

Relativamente ao conhecimento e explicação dos elementos (internos e externos) que motivam o consumidor,

os pontos 4 a 13 são fundamentais. Os pontos 2, 3, 14, 15 e 16 ajudam os alunos a conhecer as várias etapas do

processo de decisão de compra e a sua relação com várias decisões estratégicas em Marketing

(posicionamento, segmentação, targeting, comunicação, mix de marketing). O contacto com vários exemplos
práticos ao longo da leccionação das matérias, tem como objectivo desenvolver nos alunos conhecimentos da

área do comportamento do consumidor (teorias e princípios) relacionadas com as várias perspectivas de

gestão orientadas ao mercado.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

For the student understands and interprets psychological and sociological trends associated with consumption,

it is essential to the initial conceptualization of the discipline and the understanding of consumer society (section

1 of the program).

To gain elements knowledge (internal and external) that influences consumer, the points 4-13 are essential.

Sections 2, 3, 14, 15 and 16 help students to understand the various stages of the buying decision and its

relationship with several strategic decisions in marketing (positioning, segmentation, targeting, communication,

marketing mix). Contact with several practical examples throughout the teaching materials, aims to develop
students knowledge in the area of consumer behavior (theories and principles) relating to the various

perspectives of market-oriented management.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas (1,5h/semana): os conteúdos teóricos serão transmitidos pelo docente com apoio de

apresentações Powerpoint, acompanhadas do contacto de exemplos práticos de empresas e instituições. 

- Aulas teórico-práticas (3h/semana): os alunos serão divididos em grupos de 4 a 5 elementos na primeira

semana de aulas, que funcionarão para os trabalhos a realizar nas aulas. Serão distribuídos case studies nas

primeiras aulas do semestre que serão trabalhados de acordo com cada ponto dos conteúdos teóricos da

unidade curricular. 

Avaliação:
- Participação nas aulas (10%), trabalhos desenvolvidos na aulas teórico-práticas 

- Trabalho final de grupo (40%) onde os alunos irão criar um produto/serviço inovador. Devem analisar todas as

variáveis do comportamento do consumidor target para aquele produto/serviço e a forma como se desenvolve

o processo de decisão de compra para o produto em causa. 

- Prova escrita (50%): é uma prova teórica onde o aluno irá resolver um case study.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Lectures (1.5h/week): the theoretical contents will be transmitted by the teacher with support of Powerpoint

presentations, together with a viewing and contact of practical examples of organizations situations

- Theorectical-practical (3h/semana): Students will be divided into groups of 4 to 5 elements in the first week of

classes. Case studies were distributed in the first classes of the semester to work each point of the subject

theoretical content.
Assessment:

- Class participation (10%), work done at the theoretical and practical lessons

- Final work group (40%) where students will create a new product / service. They should analyze all the

variables of the consumer target behavior for that product / service and how does the process of purchasing

decision is made.

- Written test (50%): a theoretical test where the student will solve a case study.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teóricas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teórico-científicos para que os alunos

entendam a disciplina do Comportamento do Consumidor, suas principais temáticas e abordagens

(competência 1). Nas aulas teórico-práticas os alunos poderão perceber como é que o consumidor é
influenciado pelas várias forças internas e externas e como se processam as decisões de compra dos

consumidores nas suas várias etapas (competências 2 a 4). Através da metodologia de case studies, a aplicar

para os conteúdos teóricos do módulo II e III os alunos poderão relacionar conhecimentos da área do

comportamento do consumidor (teorias e princípios) com as perspectivas de gestão orientadas ao mercado

(competência 5).

É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. 
O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula. Apesar do principal objectivo destes exercícios ser o
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acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias, eles também podem

contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular (com um peso de 10%) e um
incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizessem estes exercícios ficariam

imediatamente impedidos de fazer prova de frequência.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lectures will be necessary for the teaching of theoretical and scientific concepts for students understand

the consumer behavior science, its main themes and approaches (skill 1). In practical classes students can
understand how the consumer is influenced by various internal and external forces and how the consumer

experiences his purchase decisions in various stages (skills 2-4). Through the methodology of case studies, to

be applied to the contents of module II and III, students can relate the consumer behavior knowledge (theories

and principles) to market-oriented management perspectives (skill 5).

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the

classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom. Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught, and
the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of the

course (with a weight of 10%) and is an incentive for continuous assessment, taking into account that students

who didn't accomplish these exercices were not allowd to the semester exam. The communication is facilitated

by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement rules, exercises, summaries and

the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students towards the realities and the

subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for achieving the objectives and skills of

the subject.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Coney, D.; Mothersbaugh, D.; Best, R. (2009). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. Irwin: McGraw-

Hill

Hawkins, D., Best, R., & Coney, K.(2004). Consumer Behavior. Irwin: McGraw-Hill.
Schiffman, L.; & Kanuk, L. (2010). Consumer Behavior. New York: Prentice Hall.International Editions.

Sheth, J.; & Mittal, B. (2004). Consumer Behavior: A Managerial Perspective. Ohio: South-Western Thomson

Learning.

Solomon, M.; Bomossy, G.; & Askegard, S.(2002). Consumer Behavior. An European Perspective.

New York, Prentice Hall.

Mapa XIV - Criatividade e Inovação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Criatividade e Inovação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos TP - 19,5; PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objectivos:
1. Esta é a unidade curricular unificadora do projeto MARK'it (nome genérico). Este projecto, em cada ano

letivo, terá um sub-tema. O subtema escolhido permite acompanhar um produto/serviço nas suas diferentes

fases e na intervenção do marketing nessas diferentes fases, ao longo da cadeia de geração de valor. Assim,

deste a criação do conceito até à fase de produção/protótipo, cada unidade curricular deverá desenvolver uma
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das fases do produto/serviço ou uma intervenção ao nível do marketing que será integrado no projecto

MARK'it;

2. Os conteúdos programáticos da própria unidade curricular terão como objetivo desenvolver a capacidade

criativa e o espírito de inovação dos alunos. 

No final desta unidade curricular o aluno desenvolveu as seguintes competências:

Criatividade; tomada de decisões; trabalho em grupo; liderança; organizar tarefas e gestão do tempo; desenho

e melhoria na utilização de novas tecnologias.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:

1. This of curricular unit is the unifying uni of the project MARK'it (generic name). This project, in each school

year, will have a sub-theme. The chosen sub-theme allows you to track a product / service in its different

phases and the intervention of marketing of these different stages along the chain of value creation. Thus, from

concept creation to stage, production / prototype each curricular unit should develop a phase of product /

service or intervention at the level of marketing that will be integrated in the project MARK'it;

2. The syllabus of curricular unit itself will aim to encourage creativity and innovative spirit of the students.

At the end of this curricular unit the student has developed the following skills:

Creativity, decision making, teamwork, leadership, organize tasks and time management, design and

improvement in the use of new technologies.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Criatividade:

1. O que é a criatividade?

2. Sou criativo? 

3. Pensar fora da caixa;

4. Expandir a caixa;

5. Encher a caixa; 
6. Abanar a caixa;

7. Parabéns! Estás mais criativo. 

Inovação:

1. Inspiração: acordo estratégico;

2. Cultura de inovação;

3. Aumentar a performance;
4. Onde as pessoas estão primeiro;

5. Aprendizagem e desenvolvimento;

6. Criação: grupos e redes, liderança, novas formas de trabalho;

7. Gestão do risco, financiar a inovação;

8. Ligação: parcerias com os clientes; alteração nos sistemas de informação; colaboração com a cadeia de

distribuição; 

9. Design e inovação; trabalhar com regulamentação e standards

10.4.1.5. Syllabus:

Creativity:

1. What is creativity?

2. Am I creative?
3. Thinking outside the box;

4. Expand the box;

5. Fill the box;

6. Shake the box;

7. Congratulations! You are more creative.

Innovation:
1. Inspiration: strategic agreement;

2. Culture of innovation;

3. Improve performance;

4. Where people come first;

5. Learning and development;

6. Create: groups and networks, leadership, new ways of working;

7. Risk management, finance innovation;
8. Link: partnerships with customers, changes in information systems, collaboration with supply chain;
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9. Design and innovation, working with regulatory and standards

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta unidade curricular servirá de "chapéu" a todas as unidades curriculares ligadas ao projeto MARK'it.

Para além das competências e dos conteúdos a desenvolver na própria unidade curricular, esta deve

compreender as seguintes fases:
1. Briefing inicial entre os docentes que fazem parte das unidades curriculares do ano lectivo com elementos

para o projecto MARK’IT;

2. Escolha do tema específico para os trabalhos do ano lectivo;

3. Brainstorming com os diferentes grupos de trabalho;

4. Organização do ano lectivo subordinado ao tema específico;

5. Particularidades do ensino por projecto. Regras de acompanhamento e avaliação dos trabalhos

6. Briefing final (no final do semestre lectivo) para avaliação e revisão dos aspectos referentes ao projecto
MARK'it.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This curricular unit will serve as a "hat" to all curricular units connected to the project MARK'it.
In addition to the skills and content to develop in this own curricular unit, this should include the following

phases:

1. Initial briefing among the teachers who are part of the curricular units of the school year with MARK'IT

elements for the project;

2. Choice of subject specific to the work of the school year;

3. Brainstorming with the different working groups;

4. Organisation of the academic year subject to the specific topic;

5. Peculiarities of teaching by project. Rules for monitoring and evaluating the work
6. End briefing (at the end of semester) to evaluate and review the aspects related to the project MARK'it.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodo de Ensino:
O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial. Todas as unidades curriculares ligadas ao projeto MARK'it adoptam o ensino

por projeto. 

Método de Avaliação:

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em
contexto de projeto. 

1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it” geração de ideia

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante
passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorial's laboratory practical sessions. All curricular units related to the project MARK'it shall take teaching by

project.

Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration: theoretical knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]
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c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will automatically

switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-práticas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos para que os alunos

desenvolvam a capacidade criativa e os processos de inovação. Nas aulas laboratoriais os alunos irão

aprender, através da metodologia de projeto, a aplicar os conteúdos teóricos a contextos práticos.

É privilegiada a capacidade criativa dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de

sala de aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula e o desenvolvimento do projecto Markit. Apesar do principal objectivo

destes exercícios ser o acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias,

eles também podem contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular e um
incentivo à avaliação contínua.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e
o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical classes will be necessary for the teaching of theoretical concepts for students to develop the

creativity and innovation processes. In laboratory classes students will learn through the project methodology,

to apply theoretical concepts to practical contexts;

It is privileged the creative ability of students towards the various situations presented in the context of the

classroom;

Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught, and the better understanding of
those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of the course and is an incentive

for continuous assessment, taking into account that students who didn't accomplish these exercices were not

allowd to the semester exam;

Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of exercises in the

classroom and the Mark'it project development;

The communication is facilitated by using the Moodle platform, where are available the syllabus, assessement

rules, exercises, summaries and the powerpoints slides used by the teacher;

Class attendance, a proactive attitude towards the realities of the student that the curricular unit presents and

effort for the assimilation of the syllabus, are crucial for achieving the objectives and tasks of the unit.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Christensen, Jeffrey H. Dyer and Hal B. Gregersen (2011), The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of

Disruptive Innovators, Harvard Business Review Press, ISBN-10: 1422134814 ISBN-13: 978-1422134818

David Sherwin (2010), Creative Workshop: 80 Challenges to Sharpen Your Design Skills, How, How, ISBN-10:

1600617972 ISBN-13: 978-1600617973
Jonah Lehrer (2012), Imagine: How Creativity Works, Houghton Mifflin Harcourt, ISBN-10: 0547386079 ISBN-13:

978-0547386072
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Jonathan Littman and Tom Kelley (2001), The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's
Leading Design Firm, Crown Business, ISBN-10: 0385499841 ISBN-13: 978-0385499842

Micael Dahlén (2009) Creativity Unlimited, Thinking Inside the Box for Business Innovation, Wiley, ISBN-10:

0470770848 ISBN-13: 978-0470770849

Richard Watson (2010) Future Minds: How the Digital Age is Changing Our Minds, Why this Matters and What

We Can Do About It, Nicholas Brealey Publishing, ISBN-10: 185788549X ISBN-13: 978-1857885491

Mapa XIV - Comunicação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Comunicação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira T - 19,5; PL - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida PL - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida PL - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, com a unidade curricular de Comunicação, que o aluno:

1. entenda o acto de comunicação na sua totalidade e que reconheça todos os seus intervenientes;

2. analise o acto comunicativo como comportamento interactivo humano à luz das teorias principais da

comunicação;

3. seja capaz de desenvolver as várias formas de comunicação (escrita, oral e telefónica) de forma correcta;

4. desenvolva as suas capacidades de comunicação e apresentação orais e escritas;

5. desenvolva as suas capacidades de comunicação interpessoal: negociação, influência em grupos, liderança,
entre muitos outros;

6.. seja capaz de elaborar uma política de comunicação para qualquer produto ou serviço, enquadrada numa

estratégia de Marketing, de acordo com a interdependência com as outras variáveis do marketing-mix.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended, with the Promotion subject that the student:

1. understands the communication process entirety recognizing all the players and elements;

2. analyzes the communicative act as human interactive behavior in the scope of the major theories of

communication;

3. be able to develop various forms of communication (written, oral and telephone) correctly;

4. develop their communication skills in oral and written presentations;

5. develop skills in interpersonal communication, negotiation, influence in groups, leadership, and many others;

6. be able to develop a communication strategy for any product or service, framed in a marketing strategy,
according to the interdependence with the other variables of the marketing mix.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo I
1. O Processo de comunicação 

2. Processos básicos da teoria da comunicação

3. Elementos da teoria da comunicação

4. Teorias da comunicação

5. Diferentes formas de comunicação
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Módulo II

1. Introdução à Comunicação Integrada de Marketing

2. O papel da Comunicação na estratégia de Marketing e imagem da organização

3. A comunicação e o marketing-mix
4. Desenvolvimento de programas de Comunicação Integrada de Marketing

5. Monitorização, avaliação e controlo de programas de comunicação

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.5. Syllabus:

Section I

1. The Communication Process
2. Basic processes of the communication theory

3. Elements of the communication theory

4. Theories of Communication

5. Different forms of communication

Section II

1. Introduction to Integrated Marketing Communication/Promotion

2. The role of communication in the organization marketing strategy and image 
3. Promotion and marketing-mix

4. Programs development of Integrated Marketing Promotion

5. Monitoring, evaluation and control of promotion programs

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno entenda o acto de comunicação na sua totalidade e que reconheça todos os seus

intervenientes e analise o acto comunicativo como comportamento interactivo humano à luz das teorias

principais da comunicação (competências 1 e 2), torna-se fundamental a conceptualização inicial do processo

comunicativo nos seus elementos e principais teorias (módulo I do programa). No último ponto deste módulo, os

alunos deverão desenvolver as suas capacidades comunicativas de forma aprofundada (competências 3, 4 e 5)

No que diz respeito ao saber fazer, isto é, saber construir estratégias de Comunicação para organizações no
contexto de estratégias de comunicação, o módulo II é fundamental. Os conteúdos destes pontos são focados

essencialmente em conceitos e ferramentas necessárias à construção de estratégias de Comunicação

operacionalizando as variáveis do mix de comunicação (competência 6).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to the student understands the act of communication entirely and recognize all the players and

elements in it; also in order to analyze the communicative act as human interactive behavior in the light of the

major theories of communication (skills 1 and 2), it becomes essential the initial conceptualization of the

communicative process (section I). In the final part of this section, students should develop their communication

skills (skills 3, 4 and 5)

With regard to the know-how, that is, how to build communication strategies for organizations in the

communication strategies context, the module III is essential. The contents of these points are focused primarily
on concepts and tools necessary for promotion strategies building for operationalising the promotion mix

variables (skill 6).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de Ensino:

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação:

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto. 
1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]
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d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por frequência, o estudante passa

automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];
b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Method:

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorials, laboratory practical sessions.

Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration:theoretical knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]

c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In the case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will

automatically switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-práticas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos para que os alunos

entendam o processo de comunicação e seus elementos tal como as principais teorias de comunicação
(competência 1 e 2). Igualmente aprenderão a desenvolver as suas próprias capacidades de comunicação

(competência 3, 4 e 5). Nas aulas laboratoriais os alunos poderão aprender a aplicar os conteúdos teóricos do

módulo II a contextos práticos, mais especificamente para criar estratégias de Comunicação nas organizações

(competência 6). 

É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula e o desenvolvimento do projecto Markit. Apesar do principal objectivo

destes exercícios ser o acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias,

eles também podem contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular e um

incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizerem estes exercícios ficarão

imediatamente impedidos de fazer prova de frequência. 

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theorectical pratical classes for the teaching of theoretical concepts are necessary to students understand
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the communication process and its elements as the main theories of communication (skills 1 and 2). Likewise,

students will develop their communictaion skills (skill 3, 4 and 5)

Nas aulas laboratoriais os alunos poderão aprender a aplicar os conteúdos teóricos do módulo II a contextos

práticos, mais especificamente para criar estratégias de Comunicação nas organizações (competência 6). 

In laboratorial classes the students can learn to apply the contents of module II to practical contexts, more

specifically to create promotion strategies in organizations (skill 6). 

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the
classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom and the Markit project development. Although the main purpose of these exercises

is to monitor the contents taught, and the better understanding of those matters, they can also contribute

qualitatively to the final classification of the course and is an incentive for continuous assessment, taking into

account that students who don't accomplish these exercices are not allowd to the semester exam. The

communication is facilitated by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement

rules, exercises, summaries and the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students

towards the realities and the subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for
achieving the objectives and skills of the subject.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Belch, J.; & Belch M. (2011). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective.
Irwin: McGraw-Hill (livro recomendado)

Brochand, B.; Dionísio, P.; Rodrigues, J.; & Baynast, A. (2010). Publicitor: Comunicação 360º online - offline.

Lisboa: Publicações D. Quixote.

Kotler, P. (2000). Marketing para o século XXI . Lisboa: Editorial Presença.

Lindon, D; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; & Rodrigues, J. (2004). Mercator XXI. Lisboa: Publicações

D.Quixote.

Mapa XIV - Marketing de Serviços

10.4.1.1. Unidade curricular:

Marketing de Serviços

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Luís Mendes Loureiro Abrantes T - 19,5; PL - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Definir a importância dos serviços na economia;

2. Definir as caraterísticas próprias do mix de marketing dos serviços, realizando aplicações práticas para os

diferentes setores da economia;

3. Desenvolver trabalhos práticos que tenham em conta a realidade dos diferentes setores da actividade
económica;

4. Desenvolver as capacidades dos alunos para a organização, implementação e controlo de políticas de

marketing em organizações do setor de serviços.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Define the importance of services in the economy;

2. Define the peculiar characteristics of the services marketing mix, carrying out practical applications for

different sectors of the economy;
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3. Develop practical works taking into account the reality of different sectors of economic activity;

4. Develop students' abilities to the organization, implementation and monitoring of marketing policies in

organizations in the service sector.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Aspetos específicos dos Serviços.

2. A classificação dos serviços. O envolvimento dos consumidores na produção dos serviços.

3. O Comportamento dos consumidores nos Serviços.

4. O desenvolvimento do posicionamento e segmentação dos serviços no mercado. 

5. A adaptação da oferta à procura e os potenciais problemas de relações.

6. Os produtos e os serviços de criação e aumento do valor.
7. O preço dos serviços.

8. A comunicação com os clientes: educação e comunicação.

9. A relação entre a capacidade e a procura.

10. A evidência física.

11. Principais escalas de medição da qualidade dos serviços.

10.4.1.5. Syllabus:

1. Specific aspects of the Services.

2. The classification of services. The involvement of consumers in the production of services.

3. The Consumer behavior in services.

4. The development of positioning and market segmentation services.
5. The adjustment of supply to demand and the potential problems of relations.

6. The products and services for creating and adding value.

7. The price of services.

8. Communication with clients, education and communication.

9. The relationship between the demand and capacity.

10. The physical evidence.

11. Major scales for measuring quality of services.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os pontos 1 e 2 permitem perceber e definir a importância dos serviços na economia. O segundo objectivo é

concretizado em todos os pontos do programa. O recurso a casos práticos e ao trabalho final, o uso de aulas

tutoriais na abordagem a todos os pontos do programa permite atingir o terceiro objetivo da disciplina. Os
pontos 3 a 11 permitem atingir o último objetivo proposto.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Points 1 and 2 allow us to understand and define the importance of services in the economy. The second
objective is achieved at all points of the program. The use of case studies and the final work, the use of

classroom tutorials on approach to all aspects of the program could achieve the third objective of the course. 3-

11 points for reaching the final objective.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia assentará na leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas e na realização e apresentação de

trabalho práticos. Nas aulas teóricas será privilegiada a exposição oral, apoiada com projecção de esquemas e

gráficos e outro material relacionado com os temas a abordar. As aulas práticas serão dedicadas à resolução,

discussão e apresentação de casos práticos e à realização do trabalho final.

A avaliação é composta por prova escrita de frequência/exame e por um trabalho de grupo, o qual é subdividido

em 4 trabalhos. O aluno terá de obter na prova escrita da frequência ou exame e no trabalho de grupo uma

classificação mínima de 8 valores para obter aprovação à disciplina. 
A nota final da disciplina em avaliação contínua é determinada de acordo com as ponderações seguintes:

trabalho de grupo (TG), 50%; prova escrita de frequência, 40% e assistência e participação nas aulas 10%. Nas

restantes épocas: TG, 50%; exame, 50%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology will draw on the teaching of theoretical and theoretical-practical and the completion and

submission of practical work. In the lectures will be privileged oral presentation supported with projection

schemes and graphics and other material related to the subjects for discussion. The classes will be devoted to

the resolution, discussion and presentation of case studies and the realization of the final work.

The assessment consists of written proof of attendance / examination and a working group, which is divided into

4 works. The student must obtain the written test or examination of the frequency and group work a minimum
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score of 8 points to pass the course.

The final grade in continuous assessment is determined in accordance with the following weights: working
group (TG), 50%; written proof of attendance, assistance and 40% and 10% class participation. In other

seasons: TG, 50%; examination, 50%.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nesta unidade curricular utilizam-se nas aulas teórico-práticas métodos activos com recurso a exemplos e

casos práticos. Estes permitem aos alunos adquirir os conceitos leccionados e perceber como é que na

prática se podem aplicar os conceitos apreendidos na disciplina na gestão duma organização.

Os métodos expositivos e interrogativos são abordados nas aulas teóricas para explicar os conceitos

relacionados com a temática do marketing. Os alunos realizam também um conjunto de 4 trabalhos práticos

com o apoio tutorial dos docentes, adquirindo assim mais competências práticas.

Nesta unidade curricular utiliza-se a plataforma moodle para a disponibilização do material de apoio e para a
divulgação das actividades relacionadas com a unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In this course are used in theoretical methods and practical use of assets with examples and case studies.
These allow students to acquire the concepts taught and understand how they can apply in practice the

concepts learned in the discipline in the management of an organization.

The expository methods and questions are addressed in lectures to explain the concepts related to the subject

of marketing. Students also perform a set of four practical works with tutorial support of teachers and

increasing their practical skills.

In this course we use the moodle platform for the provision of material support and information about activities

related to the course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

BATESON, J. G. & HOFFMAN, K. D. (1999). Managing Services Marketing: text and readings. New York: The

Dryden Press. 

• FISK, R. P. & GROVE, S. J. & JOHN, JOBY (2007): Interactive Services Marketing. Boston: Houghton Mifflin. 
• HOFFMAN, K. D. & BATESON, JOHN, E.G. (1997): Essentials of Services Marketing”. New York: The Dryden

Press.

• LOVELOCK, C. & Wirtz, J. (2010): Services Marketing. People, technology, strategy. (7 Ed.). New Jesey:

Pearson, Prentice Hall.

• ZEITHAMAL, V. A. & BITNER, M. J. & GREMLER, D. D. (2009): Services Marketing: integrating customer focus

across the firm. (5 Ed.). Boston: McGraw-Hill International Editions.

Mapa XIV - Produção Multimédia I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Produção Multimédia I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Valter Nelson Noronha Alves PL - 58,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Enquadramento e Objetivos da Unidade curricular

A unidade curricular de Produção Multimédia I tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências

básicas no domínio da produção de conteúdos multimédia. Trata-se por isso de uma introdução aos conceitos e

às práticas de comunicação. A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através

da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e

recursos, sendo o principal a abordagem por ensino por projeto. 

Competências a adquirir pelos estudantes. 
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No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

1. Técnicas de Apresentação: Desenvolvimento de confiança e competência para envolver o público por meio

de material, verbal, visual, ou escrito, bem preparado. Capacidade de transferir ideias e propostas de forma

clara, eficiente, eficaz.

2. Familiaridade com Tecnologias da Informação (TI): Experiência na utilização e aplicação prática do

equipamento de TI.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Multimedia Production I aims to provide students with basic skills in the production of multimedia content. This

is an introduction to concepts and practices of communication. The learning of content and skills will be
provided through a combination of different methods and techniques of teaching and learning, connecting

different spaces and resources, the main approach being project based learning. 

Skills to be acquired by students:

1.Presentation Skills: Development of confidence and competence to engage an audience by means of well

prepared verbal, visual and/or written material. Ability to transfer ideas and propositions clearly, efficiently,

effectively.

2.Acquaintance with Information Technology (IT): Experience in the use and practical operation of IT equipment
ranging from word processors to sophisticated computer facilities. Familiarity with the kinds of problems which

are effectively solved through use of information technology.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistemas de informação multimédia

2. Tipos de media estáticos e dinâmicos

3. Edição de texto e de imagem

4. Imagem em movimento

5. Projecto video:

5.1. Edição video

5.2. Aplicações de transições de video

5.3. Aplicações de efeitos video
5.4. Composição

5.5. Correcção de cor

5.6. Elaborar títulos, créditos

10.4.1.5. Syllabus:

1. Multimedia information systems

2. Types of static and dynamic media 

3. Text and image editing

4. Motion Picture

5. Video Project:

5.1. Video Editing
5.2. Applications of video transitions

5.3. Applications of video effects

5.4. Composition

5.5. Colour correction 

5.6. Creating titles, credits

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O estudo e a manipulação de texto, imagem e vídeo são a base da produção multimédia. Este conjunto fica

completo com a componente áudio que é contemplada na unidade curricular de Produção Multimédia II, no

semestre subsequente. Técnicas de correção, composições, transições e efeitos, quando usados com critério,

conferem às produções um impacto afectivo relevante para a eficácia na comunicação.

Esta adequação é reforçada pela contextualização dos tópicos do programa de estudo em termos da sua
potencial contribuição para o projeto “Mark-it”, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento de um vídeo

publicitário ou institucional, que inclui o recurso ao software Adobe Premiere, e que será finalizado no segundo

semestre, na unidade curricular de Produção Multimédia II.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The study and manipulation of text, image and video are the basis of multimedia production. This set becomes

complete with the audio component that is included in the curricular unit of Multimedia Production II, the

subsequent semester. Correction techniques, compositions, transitions and effects, when used judiciously,

allow for emotional impact on productions, relevant to an effective communication.

This appropriateness is strengthened by the contextualization of the topics in study regarding their potential
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contribution to the project "Mark-it", particularly concerning the development of an advertising or institutional

video, which includes the use of the software Adobe Premiere, and which will be finalized in the second
semestre, in the unit of Multimedia Production II

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodo de Ensino
O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto.

1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”
b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante

passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];
b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodologies
The learning process will be based on tutorial sessions for laboratory practice.

Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration: knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]
c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In the case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will

automatically switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")
c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Nas aulas prático-laboratoriais, os alunos terão a oportunidade de desenvolver as competências esperadas
para esta unidade curricular, nomeadamente através do contacto com as ferramentas e experimentando as

técnicas aprendidas. Será privilegiada a análise crítica do alunos em relação às várias situações apresentados

no contexto da sala de aula. O acompanhamento dos conteúdos durante o semestre é incentivado pela

resolução de exercícios em sala de aula e pelo desenvolvimento do projeto “Mark-it”. Além dos objetivos de

proporcionar uma melhor compreensão dos temas de monitorar o conteúdo a ser ensinado, os exercícios

também contribuem como um incentivo para a avaliação contínua, considerando que sua realização dá acesso

à alternativa de "avaliação contínua". A comunicação é facilitada pelo uso da plataforma Moodle, onde são
disponibilizados recursos e informações, incluindo exercícios, apresentações, sumários, programa de estudo e

as regras de avaliação. A atitude pró-ativa dos alunos face às realidades e os conteúdos da disciplina, e o

interesse em assimilar os conteúdos, são cruciais para atingir os objectivos e as competências da unidade

curricular, pelo que serão permanentemente promovidos pelo professor.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In laboratorial classes, students will be able to develop the skills expected for this course, namely through the

contact with the tools and by experimenting with the techniques that they will learn. It will be privileged the

critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the classroom.

Monitoring the contents during the semester is encouraged by the resolution of exercises in the classroom and

the "Mark-it" project development. Besides the purpose of providing a better understanding on the topics and
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monitoring the contents being taught, the exercises also contribute as an incentive for continuous assessment,

considering that their accomplishment gives access to the “Continuous Assessment” evaluation alternative.

Communication is facilitated by the use of moodle platform, where resources and information are made

available, including: exercises, presentation materials, summaries, course syllabus, and assessment rules. The

proactive attitude of students towards the realities and subject contents, and the interest in assimilating the
contents, are crucial for achieving the objectives and skills of the subject, and will therefore be promoted by the

teacher.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Recomendada

Ozer, J., Randall, C., & Wrigley, C. (2010). Adobe Premiere Pro CS5. Berkeley, Calif.: Peachpit. 

Duarte., N. (2008). Slide:ology the art and science of creating great presentations. Sebastopol, CA: O’Reilly

Media.

Lupton, E. (2010). Thinking with type a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York:

Princeton Architectural Press.

Bibliografia Auxiliar

Jago, M., & Video2Brain GesbR. (2012). Video production with Adobe Premiere pro CS5.5 and After Effects

CS5.5 - learn by video workshop. Berkeley: Peachpit Press.

Caplin, S. (2010). How to cheat in Photoshop CS5 the art of creating realistic photomontages. Oxford: Focal. 

Lélis, C. (2009) Illustrator CS3 e CS4: Curso Completo. FCA.

Georgenes, C. (2010). How to cheat in Adobe Flash CS5 : the art of design and animation. Boston: Focal.

Ribeiro, N. (2007). Multimédia e Tecnologias Interactivas. FCA.

Mapa XIV - Advances in Marketing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Advances in Marketing

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira TP - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Suzanne Fonseca Amaro TP - 19,5

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Suzanne Fonseca Amaro TP - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se, com a unidade curricular de Advances in Marketing, que o aluno:

1. conheça as mais recentes tendências do Marketing;

2. compreenda as tendências mais actuais em Marketing;

3. desenvolva o seu espírito crítico relativamente às novas tendências de marketing;

4. desenvolva as suas capacidades de compreensão, comunicação e apresentação orais e escritas em língua

inglesa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended, with the Advances in Marketing subject, that the student:

1. know the latest trends in marketing;

2. understands the most current topics of Marketing;

3. develop his critical thinking on the new trends in marketing;

4. develop skills of understanding, communication and presentation in oral and written English.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Será feita uma pesquisa sobre novos livros e dado a conhecer novos autores que divulguem conhecimentos

nas áreas do marketing. É objectivo principal promover a leitura em inglês. Os alunos terão de fazer recensões

dos livros propostos e fazer pesquisa a partir do tema e consequente apresentação oral e escrita.Os docentes
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leccionam conteúdos avançados de marketing, que irão sendo alterados sempre que seja pertinente essa
alteração, ou por obsolescência dos mesmos ou porque entretanto surgem novos conteúdos importantes. 

Conteúdos 2012/2013:

1.We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World by Simon Mainwaring,

Palgrave Macmillan (2011).

2. The Thank You Economy by Gary Vaynerchuk, HarperCollins (2011)

10.4.1.5. Syllabus:

There will be a research of new books and authors in the marketing areas. It is the main objective promote

reading in English. Students will have to do book reviews and research about the proposed themes and

subsequent oral and written presentations. The teachers will provide advanced themes in marketing, which will
be altered if necessary, or by obsolescence or because other themes become more appropriate.

Contents 2012/2013:

1.We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World by Simon Mainwaring,

Palgrave Macmillan (2011).

2. The Thank You Economy by Gary Vaynerchuk, HarperCollins (2011)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos foram seleccionados com base em dois livros escolhidos na área de Marketing na 2011 Best

Business Books. Desta forma, pretendeu-se escolher manuais que reflectissem as mais recentes tendências

em Marketing. Os conteúdos relativos às monografias seleccionadas serão leccionados em inglês pelo que o

desenvolvimento das capacidades de compreensão dos alunos serão desenvolvidas. Igualmente, os alunos
serão convidados a desenvolver críticas e análises de vários tópicos daqueles livros no sentido de

desenvolverem a sua expressão oral e escrita em inglês.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were selected based on two books chosen in the Marketing section on the 2011 Best Business

Books. Thus, we sought to choose books that reflect the latest trends in marketing. The contents related to the

selected books will be taught in English in order to develop the english comprehension skills of students. Also,

students will be invited to develop critical analysis in the books various topics in order to develop their speaking

and writing in English.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método de Ensino:

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas.

Método de Avaliação:
O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto. 

1. Avaliação Contínua:

a) Criação de portfólio com recensões críticas dos vários tópicos dos livros seleccionados (mínimo de 4) [RC]

b) Apresentação das várias recensões críticas [ARC]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]
d) Cálculo da classificação final: (3x[RC]+[ARC]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante

passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];
b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching Method:

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions.
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Assessment:

The evaluation system aims to the following demonstration skills: theoretical knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Portfolio creation with book reviews (4 in minimum) [ARC]

b) Presentation of book reviews [ARC]

c) Class Attendance of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [RC] + [ARC] + [P]) / 5

In case students exceed the number of absences or do not pass their frequency exam, they will automatically
switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de

aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta da

redacção de recensões críticas sobre os vários tópicos apresentados. Apesar do principal objectivo destes

exercícios ser o acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias, eles

também podem contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular e um incentivo à

avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizerem estes exercícios ficarão imediatamente

impedidos de ser avaliados por frequência, isto é na avaliação contínua. 

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the

classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the writting and

presentation of book reviews. Although the main purpose of these exercises is to monitor the contents taught,
and the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final classification of

the course and is an incentive for continuous assessment, taking into account that students who don't

accomplish these exercices are not allowed to the continuous assessment. 

The communication is facilitated by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement

rules, exercises, summaries and the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students

towards the realities and the subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for
achieving the objectives and skills of the subject.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

1.We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World by Simon Mainwaring,

Palgrave Macmillan (2011).

2. The Thank You Economy by Gary Vaynerchuk, HarperCollins (2011)

Mapa XIV - Branding

10.4.1.1. Unidade curricular:

Branding
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos TP 19,5; PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Após a conclusão desta unidade curricular, o aluno deve ser capaz de:

1. Criar um conceito de marca e traduzir a sua essência e personalidade através de uma identidade visual forte;
2. Compreender o processo de identidade da marca e todas as suas fases: desde a realização de pesquisas,

clarificação da estratégia, criação da marca e criar pontos de contato para chegar a um público definido;

3. Criar um manual da marca com o processo, padrões e diretrizes de uma forte identidade de marca;

4. Analisar casos da vida real com casos de sucessos e fracassos da marca;

5. Utilizar software de suporte para o desenho do Manual da Marca.

Competências a desenvolver:
Tomar decisões; Recolha e processamento de informação, analisar e interpretar informação, desenvolver a

criatividade e a apresentação, o trabalho em grupo, organizar tarefas e recursos, melhorar a utilização das

tecnologias de informação, melhorar as capacidades de comunicação em língua inglesa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Upon completion of this course, students should be able to:

1. Create a branding concept and translate its essence and personality through strong visual identity;

2. Understand the brand identity process and all its phases from conducting research, clarifying strategy, mark-

making, and creating touchpoints to reach out to a defined audience;

3. Create a brand book with process, standards and guidelines of a strong brand identity;

4. Analyze real-life case studies of brand successes and failures;

5. Use software to support the design of the Brand Manual.

Skills to develop:

Making decisions, gathering and processing information, analyze and interpret information, develop creativity

and presentation, group work, organizing tasks and resources, improve the use of information technology,

improve communication skills in English.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Identidade da Marca:

1. Introdução;

2. Ideais da identidade da marca;

3. Elementos da identidade da marca;
4. Forças da marca;

5. Antes e Depois;

6. A pesquisa;

7. Clarificação da estratégia;

8. Desenho da identidade;

9. Criar pontos de contacto;

10. Gestão dos activos;

11. As melhores práticas;

Gestão da marca:

1. Identificar e estabelecer o posicionamento e os valores da marca;

2. Planear e implementar o programa de Marketing de marca;

3. Medir e interpreter a performance da marca.

Elaborar um manual de identidade e os elementos que o compõem usando Adobe Illustrator e Adobe Indesign.

10.4.1.5. Syllabus:

Brand Identity:
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1.Introduction;

2.Ideals of brand identity;

3.Elements of brand identity,
4.Forces of the mark;

5.Before and After;

6.Research;

7.Clarification of the strategy;

8. Design of identity;

9. Create points of contact;

10. Management of assets;

11. Best practices.

Brand management:

1.Identify and establish positioning and brand values;

2.Planning and implementing brand marketing program;

3.Measure and interpret the performance of the brand.

Produce a manual of identity and the elements that compose it using Adobe Illustrator and Adobe Indesign.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno seja capaz de compreender os conceitos relacionados com a gestão de marcas é

fundamental a conceptualização inicial sobre o que é um a marca e sobre as estratégias de marca. No que diz
respeito ao saber fazer, isto é, saber construir os elementos da marca e o manual de identidade da marca, será

necessário utilizar um software de apoio.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To the student will be able to understand the concepts related to brand management is essential the initial

conceptualization of what is a brand and what is a brand strategy. With regard to the know-how, that is, to know

the elements of brand building and brand identity manual, they must learn to use a software.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodo de Ensino:

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação:

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto. 
1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante
passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching Method:

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorials, laboratory practical sessions.

Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration:theoretical knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"



4/28/12 ACEF/1112/19352 — Guião para a auto-avaliação

232/280www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f01bd915-f755-cf36-9004-4f26e46529…

b) Progress Report [RP]

c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In the case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will

automatically switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-práticas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos para que os alunos

atinjam os objectivos 1 a 5. Nas aulas laboratoriais os alunos irão e desenvolver as competências necessárias

a um gestor de marca através de estudos de caso e aprendizagem em software. 

É privilegiada a análise crítica e a criatividade dos alunos perante as diversas situações apresentadas em

contexto de sala de aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula e o desenvolvimento do projecto Markit. Apesar do principal objectivo

destes exercícios ser o acompanhamento da matéria lecionada, e a melhor compreensão daquelas matérias,

eles também podem contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular e um

incentivo à avaliação contínua.

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e
competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Theorectical-practical classes are necessary to students achieve the objectives 1-5. In laboratory classes,
students will develop needed skills to a brand manager through case studies and learning software.

It is privileged the critical analysis and creativity of the students towards the various situations presented in the

context of the classroom.

Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of exercises in the

classroom and Markit project development. Although the main purpose of these exercises is to monitor the

contents taught, and the better understanding of those matters, they can also contribute qualitatively to the final

classification of the course and is an incentive for continuous assessment.
The communication is facilitated by using the moodle platform, where are available syllabus, including ,

assessment rules, exercises, summaries and the powerpoints slides used by the teacher.

The proactive attitude of students towards the realities and the subject contents, and the efforts to assimilate

the contents, are crucial for achieving the objectives and skills of the subject.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Alina Wheeler, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, Willey, (2009) ISBN-

10: 0470401427 | ISBN-13: 978-0470401422 

Richard Rosenbaum-Elliott, Larry Percy, Simon Pervan, Strategic Brand Management, Oxford (2011), ISBN-10:

019956521X | ISBN-13: 978-0199565214

Mapa XIV - Publicidade

10.4.1.1. Unidade curricular:

Publicidade

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira TP - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Valter Nelson Noronha Alves PL - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Valter Nelson Noronha Alves PL - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se com a unidade curricular de Publicidade , que o aluno:

- seja capaz de compreender os conceitos relacionados com a Publicidade no contexto da política de

comunicação de uma empresa/instituição;

- desenvolva programas de publicidade para um produto ou serviço no enquadramento do mix da comunicação

de uma empresa/instituição;

- idealize soluções gráficas eficazes em termos dos objectivos da Publicidade;
- adquira competências na utilização de ferramentas informáticas para a criação e manipulação de elementos

gráficos a utilizar num programa de Publicidade;

- desenvolva a competência crítica para a utilização criteriosa das capacidades técnicas adquiridas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended with the Advertising subject that the student is able to:

- understands the concepts related to Advertising in the context of an organization promotion strategy;

- develops advertising programs for a product or service within the framework of an organization promotion

strategy;

- idealizes effective graphic solutions to accomplish advertising goals;

- acquires skills in tools use to create and manipulate graphic elements in a Advertising program context;

- develops skills to analyze critically the acquired technical skills.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Estratégia Publicitária

1. Definições, formas de actuação e papel na compra e consumo
2. Publicidade e Mix de Comunicação

2.1. Marketing, Comunicação e Pub.

2.2. Os vários tipos de Pub.

2.3. Atitudes e regulamentação da Pub.

3. Desenvolvimento de Programas Publicitários

3.1. Objectivos e alvos

3.2. Briefing 
3.3. Concepção da campanha

3.4. Criação das mensagens

3.5. Escolha dos suportes

3.6. Orçamento e avaliação 

II. Operacionalização Publicitária

1. Técnicas de composição gráfica em software de edição vectorial

2. Princípios da composição gráfica

3. Princípios para a utilização de tipografia
4. Princípios básicos de enquadramento em fotografia

5. Parâmetros básicos para a captura fotográfica

6. Técnicas de correção de imagens fotográficas em software de processamento de imagem

7. Utilização de esquemas de cor

8. Adaptação aos modelos de cor em função do suporte

9. Preparação de produtos gráficos para a impressão

10. Princípios para a composição de apresentações em formato slide

10.4.1.5. Syllabus:

I. Advertising Strategy

1. Definitions, ways of acting and role in the purchase and consumption
2. Advertising and Communication Mix

2.1. Marketing, Communication and Ads

2.2. The various types of Ads

2.3. Attitudes and regulations of Ads
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3. Advertising Program Development

3.1. Goals and targets

3.2. Briefing

3.3. Campaign design

3.4. Creation 

3.5. Media choice
3.6. Budget and Evaluation

II. Operationalizating Advertising

1. Composition techniques in graphical vector editing software

2. Principles of graphic composition

3. Principles for the use of typography

4. Basic principles of framing in photography

5. Basic parameters for capturing photographic
6. Correction techniques for images in software for image processing

7. Use of color schemes

8. Adaptation of color models regarding the media

9. Preparation for printing graphic products

10. Principles for the settlement of format slide presentations

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que o aluno seja capaz de compreender os conceitos relacionados com a Publicidade , no contexto da

política de comunicação de uma empresa/instituição, é fundamental a conceptualização inicial da Publicidade

(ponto 1 do programa). No que diz respeito ao saber fazer, isto é, saber construir estratégias de Publicidade

para organizações no contexto de estratégias de comunicação, os pontos 2 e 3 e todo o módulo II são

fundamentais. Os conteúdos destes pontos são focados essencialmente em conceitos e ferramentas
necessárias à construção de estratégias de Publicidade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In order the student is able to understand the concepts related to Advertising in the context of a organization
promotion strategy is essential the initial conceptualization of Advertising (point 1 of the subject content). With

regard to the know-how, that is, the knowledge to build strategies of Advertising the points 2 and 3 and the hole

module II are central. This points contents are primarily focused concepts and tools necessary to build

strategies of Advertising.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação:

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto. 
1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante

passa automaticamente para o regime de Exame.
2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorials, laboratory practical sessions.

Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration:theoretical knowledge and skills analysis and
assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:
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a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]
c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In the case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will

automatically switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:
a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-práticas serão necessárias para a leccionação dos conteúdos teóricos para que os alunos

entendam a política de Publicidade (competência 1). Nas aulas laboratoriais os alunos irão aprender, através da

metodologia de case studies e aprendizagem em software, a aplicar os conteúdos teóricos a contextos

práticos, mais especificamente a criar estratégias de Publicidade (competências 2 a 6). 

É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversas situações apresentadas em contexto de sala de
aula. 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado pela proposta de

resolução de exercícios em sala de aula e o desenvolvimento do projecto Markit. Apesar do principal objectivo

destes exercícios ser o acompanhamento da matéria leccionada, e a melhor compreensão daquelas matérias,

eles também podem contribuir de forma qualitativa para a classificação final da unidade curricular e um

incentivo à avaliação contínua, tendo em conta que os alunos que não fizessem estes exercícios ficariam
imediatamente impedidos de fazer prova de frequência. 

A comunicação na unidade curricular é facilitada pela utilização da plataforma moodle, onde são

disponibilizados elementos relacionados com a mesma, nomeadamente o programa e as normas,

os exercícios a realizar, os sumários e a sebenta da unidade curricular.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e
o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir os objectivos e

competências da unidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Theorectical-practical classes are necessary to the students learn how the Advertising way of promotion works
(skill 1). In laboratorial classes the students will learn trough, the methodology of case studies and software

learning, to apply the theorectical contents to practical contexts, specifically to build advertising strategies

(Skills 2 to 6). 

It is privileged the critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the

classroom. Monitoring the contents by the students during the semester is encouraged by the resolution of

exercises in the classroom and the Markit project development. Although the main purpose of these exercises
is to monitor the contents taught, and the better understanding of those matters, they can also contribute

qualitatively to the final classification of the course and is an incentive for continuous assessment, taking into

account that students who didn't accomplish these exercices were not allowd to the semester exam. The

communication is facilitated by using the moodle platform, where are available the syllabuus, assessement

rules, exercises, summaries and the powerpoints slides used by the teacher. The proactive attitude of students

towards the realities and the subject contents, and the efforts to assimilate the contents, are crucial for

achieving the objectives and skills of the subject.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

I.

Brochand, B.; Dionísio, P.; Rodrigues, J.; Baynast, A. (2010). Publicitor: Comunicação 360º online - offline.

Lisboa: Pub. D. Quixote.
Clow, K.; Baack, D. (2011) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. New York:

Prentice Hall. (livro recomendado)

Kotler, P. (2000). Marketing para o Século XXI . Lisboa: Editorial Presença.

Lindon, D; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; Rodrigues, J. (2004). Mercator XXI. Lisboa: Pub. D.Quixote.
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II. 

Ambrose G.; Harris, P (2008) The production manual, AVA Academia

Caplin, S. (2009) How to cheat in Photoshop CS4, Focal Press

Gordon B.; Gordon, M. (2002) Digital Graphic Design, Thames & Hudson

Lupton, E. (2011) Thinking with Type, Princeton Architectural Press, New York
Samara, T. (2005) Making and Breaking the Grid: A Layout Design Workshop, Rockport

Mapa XIV - Distribuição e Merchandising

10.4.1.1. Unidade curricular:
Distribuição e Merchandising

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues - TP 19,5; PL - 39, 0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Distribuição e Merchandising tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências

básicas no domínio da distribuição comercial nas organizações. 

Trata-se de uma introdução aos conceitos e às práticas da distribuição comercial e das técnicas de

merchandising associadas ao comércio moderno. 

A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes
métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal, a

abordagem de ensino por projeto. 

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de: 

•Entender os diferentes canais de distribuição

•Planear, executar e controlar a política de distribuição de urna organização

•Aplicar métodos e técnicas de merchandising 

•Construir uma atitude de orientação para o cliente
•Desenvolver o espírito de equipa e liderança

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The subject Distribution and Merchandising generally aims to provide students with basic skills of commercial
distribution in the organizations.

This is an introduction to concepts and practices commercial distribution and merchandising techniques

associated with modern commerce.

The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and techniques of

teaching and learning, linking different spaces and resources, followed, especially the teaching project

approach. 

At the end of this course the student is able to:

•Understand the different distribution channels

•Plan, execute and control the distribution policy of an organization

•Apply methods and techniques of merchandising 

•Build an attitude of customer orientation
•Develop team spirit and leadership

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.A Distribuição Comercial e o seu papel na economia e na sociedade
2.Descrição e análise dos Canais de Distribuição

3.O marketing do retalhista
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4.Merchandising
5.Franchising

10.4.1.5. Syllabus:

1.The Commercial Distribution and its role in the economy and society
2.Description and Analysis of Distribution Channels

3.Retail Marketing

4.Merchandising

5.Franchising

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas relacionadas com a política de distribuição e os métodos e técnicas de merchandising, permitindo

aos alunos compreender, por uma lado, as características dos diferentes tipos de comércio, e por outro, as

temáticas relacionadas com a gestão do ponto de venda.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills achieved by the students, we pretend to

address issues related to the distribution policy and the methods and techniques of merchandising, allowing

students to understand, on the one hand, the characteristics of the different types of commerce, and secondly, ,
the issues related to management of point of sale.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização
dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. 

Nas horas tutorais, a docente pode fazer o acompanhamento do aluno em gabinete. 

Avaliação Continua:

Prova escrita ------------------- 40% (nota mínima 9,5 valores)

Trabalho de Grupo ------------ 50% (nota mínima 9 valores)

Qualidade da Participação ------- 10% (mínimo de presenças 75%)

Avaliação por exame:

Prova escrita ------------------- 50% (nota mínima 9,5 valores)

Trabalho de Grupo ------------ 50% (nota mínima 9 valores)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours based on exposure and promotion of contents, through

the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling the

student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher

support to students during the execution of the assignment.

Continuous Assessment:

Written test ------------------- 40% (minimum mark 9,5 values)

Assignment ------------------- 50% (minimum mark 9 values)

Participation Quality ------- 10% (least 75% attendance)

Assessment by exam:

Written test ------------------- 50% (minimum mark 9,5 values)

Assignment ------------------- 50% (minimum mark 9 values)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos
fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado nas

aulas teórico-práticas, pela análise de estudos de caso, participação de entidades externas e a realização de

exercícios com a aplicação de software de merchandising.

E por outro, pela realização de trabalhos práticos cujos objectivos específicos são: compreensão e domínio dos
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conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise das questões relacionadas

organização, gestão e avaliação dos canais de distribuição, mas também desenvolver a análise crítica e

incentivar a utilização de diferentes fontes de informação, privilegiando a obtenção de informação primária.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught. 

It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, firstly within the theoretical
and practical lessons, by analyzing case studies, participation of external entities, and exercises with

merchandising software. And, secondly, by performing assignments whose specific objectives are:

understanding and mastery of theoretical knowledge and practical application of it; encourage the study and

analysis of issues related to the organization, management and evaluation of distribution channels, but also

develop critical analysis and encourage the use of different sources of information, focusing on obtaining

primary information.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

•Peris, S. et al.. Distribucíon Comercial. 6ª Edição. ESIC Editorial. Madrid

•Levy, M., WEITZ, B. (2011). Retailing Management. McGraw Hill

•Berman, B., Evans, J. (2010). Retail Management: A Strategic Approach.11ª Edição. Prentice Hall.

•Coughlan, A., Anderson, E., Stern, L., El-Ansary A. (2006). Marketing Channels. 7ª Edição. Prentice Hall.
•Pires et al. (2001). Comércio e Distribuição em Portugal. INOFOR. Colecção Estudos Sectoriais, 15. Biblioteca

Nacional. Lisboa.

•Ancín, J. (2001). La Distribución Comercial: Opciones Estratégicas. 2ª Edição.ESIC Editorial. Madrid.

•Morgan, T. Visual Merchandising - Escaparates e Interiores Comerciales. Gustavo Gili

•Beirolas, M., Almeia, Rui. Merchandising – a nova técnica de marketing. Texto Editora.

•Bordone, R. (2000). Merchandising. Edições Cecoa.

•Herrera, J. (2011). Merchandising: la seducción en el punto de venta. Starbook Editorial.

Mapa XIV - Produção e Materiais

10.4.1.1. Unidade curricular:

Produção e Materiais

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar TP - 19,5; PL - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Produção e materiais tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas

no domínio da aquisição e desenvolvimento da capacidade de produzir e conceber um protótipo de um objecto.

Trata-se por isso de uma introdução aos conceitos e às práticas de produção final do produto, através da

progressiva exploração de ideias e possibilidades, e emparelhando métodos e processos físicos e virtuais. A

aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a
abordagem por ensino por projeto. No final desta unidade curricular o estudante é capaz de: Abordagem à

estratégia da produção e a sua ligação ao design e inovação; Abordagem às tecnologias de fabrico desde

prototipagem rápida até ao fabrico convencional de produção em grande escala.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The discipline of production and materials generally aims to provide students with basic skills in the field of

acquisition and development of capacity to produce and develop a prototype of an object. This is why an

introduction to concepts and practices of production of the final product by progressive exploration of ideas and

possibilities, and matching methods and the physical and virtual. The learning of content and skills will be

provided through a combination of different methods and techniques of teaching and learning, linking different
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spaces and resources, the main approach to teaching by design. At the end of this course the student is able to:

Approach to the strategy of production and its connection to design and innovation; Approach to manufacturing

technologies from rapid prototyping to manufacture conventional large-scale production.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Estratégia da Produção

2. Sistemas de fabrico e planeamento de operações

3. Os diferentes materiais e processos aplicados 

4. Tecnologia de fabrico

5. Planificação da produção

6. Dimensionamento e projecto de engenharia

7. Construção de protótipos 
8. Elementos para a criação do protótipo do produto ou da evidência física nas prestações de serviço. 

9. Software: Autodesk Inventor e/ou 3D Studio Max

10.4.1.5. Syllabus:
1. Production Strategy

2. Manufacturing systems and operations planning

3. The different materials and processes

4. Manufacturing Technology

5. Production planning

6. Dimensioning and engineering design

7. Construction of prototypes
8. Elements for the project: prototyping the product or the physical evidence in service provision.

9. Software: Autodesk Inventor and / or 3D Studio Max

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Todo o conteúdo programático está relacionado com o desenvolvimento da capacidade de análise crítica
objectiva, de inovação e de idealização de novas soluções e aplicá-las em novos projectos. Por isso o programa

vai desde os Sistemas de fabrico e planeamento de operações até à construção de protótipos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All program content is related to the development of the ability to objectively review, innovation and ideation of

new solutions and apply them in new projects. So the program goes from the manufacturing systems and

operations planning to the construction of prototypes.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodo de Ensino

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em
contexto de projeto. 

1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it” 

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não

obter aprovação por avaliação contínua, o estudante passa automaticamente para o regime de Exame.

2.Avaliação Regime de Exame:
a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Method of Teaching

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorials, laboratory practical sessions.

Method of Assessment

The evaluation system aims at demonstration of skills: analysis and assessment of theoretical knowledge and
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skills through the course of exploration and use of tools in the context of the project.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"
b) Progress Report [RP]

c) Attendance of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5No if it exceeds the number of absences or not get

approved for continuous assessment, the student will automatically switch to the system of examination .

2. Examination Scheme:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Com a metodologia proposta espera-se que cada aluno se prepare e compareça a todas as aulas e contribua
regular e substancialmente para o projecto de seu grupo. A experiência com unidades curriculares em que os

alunos têm que desenvolver um produto é que eles geralmente desenvolvem altas expectativas para seus

projectos e dediquem substancialmente mais tempo do que os professores exigem.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

With the proposed methodology is expected that each student will prepare for and attend all classes and

contribute regularly and substantially to the design of your group. The experience with courses in which

students have to develop a product that they often develop high expectations for their projects and devote

substantially more time than required by the instructors.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design, Mike Ashby, Kara Johnson,

Butterworth Heinemann, 2002.

Product Design and Development, Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger

The PDMA handbook of new product development, Kahn, Kenneth B.

Product Design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development by Kevin N. Otto (Dec 8,

2000) 

Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishers (June 28, 2007)

Mapa XIV - Produção Multimédia II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Produção Multimédia II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Valter Nelson Noronha Alves PL - 58,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Enquadramento e Objetivos da Unidade curricular

A unidade curricular de Produção Multimédia II tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências

básicas no domínio da produção de conteúdos multimédia. Trata-se por isso de uma introdução aos conceitos e

às práticas de comunicação. A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através

da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e

recursos, sendo o principal a abordagem por ensino por projeto.
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Competências a adquirir pelos estudantes.

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

1. Técnicas de Apresentação: Desenvolvimento de confiança e competência para envolver o público por meio

de material, verbal, visual, ou escrito, bem preparado. Capacidade de transferir ideias e propostas de forma

clara, eficiente, eficaz.

2. Familiaridade com Tecnologias da Informação (TI): Experiência na utilização e aplicação prática do

equipamento de TI.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Multimedia Production II aims to provide students with basic skills in the production of multimedia content. This

is an introduction to concepts and practices of communication. The learning of content and skills will be
provided through a combination of different methods and techniques of teaching and learning, connecting

different spaces and resources, the main approach being project based learning. 

Skills to be acquired by students:

1.Presentation Skills: Development of confidence and competence to engage an audience by means of well

prepared verbal, visual and/or written material. Ability to transfer ideas and propositions clearly, efficiently,

effectively.

2.Acquaintance with Information Technology (IT): Experience in the use and practical operation of IT equipment
ranging from word processors to sophisticated computer facilities. Familiarity with the kinds of problems which

are effectively solved through use of information technology.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Registo e Edição Áudio
2. Composição Áudio e vídeo

3. Animação e Efeitos especiais

4. Interactividade

5. Projecto Multimedia Integrado

10.4.1.5. Syllabus:

1. Audio Recording and Editing

2. Audio and Video Composition

3. Animation and Special Effects

4. Interactivity

5. Integrated Multimedia Project

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A introdução da componente áudio, dos aspectos de animação e interatividade serve os objectivos desta

unidade curricular e vêm completar os objectivos já encetados na unidade curricular de Produção Multimédia I,
conferindo uma perspectiva integrada e holística à produção de meios multimédia.

Esta relação é reforçada pela contextualização dos tópicos do programa de estudo em termos da sua potencial

contribuição para o projeto “Mark-it”, nomeadamente para o complemento e aperfeiçoamento do vídeo

publicitário ou institucional, iniciado no semestre precedente na unidade curricular de Produção Multimédia I,

recorrendo ao software que inclui Audacity e Adobe After Effects.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The introduction of the audio component and of the aspects of animation and interactivity serve the objectives of

this curricular unit, which in turn complement those already initiated in the unit of Multimedia Production I,

providing a holistic and integrated approach to multimedia production.

This relationship is reinforced by the contextualization of the topics in study regarding their potential contribution

to the project "Mark-it", especially for the complement and perfection of a video or institutional advertising
started in the preceding six months, already begun in the course of Multimedia Production I, which includes

using the software Audacity and Adobe After Effects.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodo de Ensino

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em

contexto de projeto.

1. Avaliação Contínua:
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a) Projeto “Mark-it”

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]
d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante

passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodologies

The learning process will be based on tutorial sessions for laboratory practice.
Assessment:

The evaluation system aims to the following skills demonstration: knowledge and skills analysis and

assessment through the exploration and use of tools in project context.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]

c) Attendance classes of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5
In the case the student exceeds the number of missings or not get approval from frequency exam, will

automatically switch to the system of exam.

2. Evaluation Scheme for Exam:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")

c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Nas aulas prático-laboratoriais, os alunos terão a oportunidade de desenvolver as competências esperadas

para esta unidade curricular, nomeadamente através do contacto com as ferramentas e experimentando as
técnicas aprendidas. Será privilegiada a análise crítica do alunos em relação às várias situações apresentados

no contexto da sala de aula. O acompanhamento dos conteúdos durante o semestre é incentivado pela

resolução de exercícios em sala de aula e pelo desenvolvimento do projeto “Mark-it”. Além dos objetivos de

proporcionar uma melhor compreensão dos temas de monitorar o conteúdo a ser ensinado, os exercícios

também contribuem como um incentivo para a avaliação contínua, considerando que sua realização dá acesso

à alternativa de "avaliação contínua". A comunicação é facilitada pelo uso da plataforma Moodle, onde são

disponibilizados recursos e informações, incluindo exercícios, apresentações, sumários, programa de estudo e

as regras de avaliação. A atitude pró-ativa dos alunos face às realidades e os conteúdos da disciplina, e o
interesse em assimilar os conteúdos, são cruciais para atingir os objectivos e as competências da unidade

curricular, pelo que serão permanentemente promovidos pelo professor.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In laboratorial classes, students will be able to develop the skills expected for this course, namely through the

contact with the tools and by experimenting with the techniques that they will learn. It will be privileged the

critical analysis by students towards the various situations presented in the context of the classroom.

Monitoring the contents during the semester is encouraged by the resolution of exercises in the classroom and

the "Mark-it" project development. Besides the purpose of providing a better understanding on the topics and

monitoring the contents being taught, the exercises also contribute as an incentive for continuous assessment,

considering that their accomplishment gives access to the “Continuous Assessment” evaluation alternative.
Communication is facilitated by the use of moodle platform, where resources and information are made

available, including: exercises, presentation materials, summaries, course syllabus, and assessment rules. The

proactive attitude of students towards the realities and subject contents, and the interest in assimilating the

contents, are crucial for achieving the objectives and skills of the subject, and will therefore be promoted by the

teacher.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Bibliografia Recomendada

Schroder, C. (2011). The book of audacity. San Francisco, Calif.; Farnham: No Starchc; O'Reilly.

Jago, M., & Video2brain (Firm). (2012). Introducing Adobe Audition CS5.5 workshop. Berkeley, Calif.: Peachpit
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Press.

Jago, M., & Video2Brain GesbR. (2012). Video production with Adobe Premiere pro CS5.5 and After Effects

CS5.5 - learn by video workshop. Berkeley: Peachpit Press.

Bibliografia Auxiliar
Adobe Creative Team (2010). Adobe after Effects CS5: the official training workbook from Adobe Systems. San

Jose, Calif.: Adobe Press.

Fonseca, N. (2007). Introdução à Engenharia de Som. FCA.

Ribeiro, N. (2007). Multimédia e Tecnologias Interactivas. FCA. 

Revista BiT (2009). Imagem e Som. FCA.

Duarte., N. (2008). Slide:ology the art and science of creating great presentations. Sebastopol, CA: O'Reilly

Media.

Mapa XIV - Logística e Operações

10.4.1.1. Unidade curricular:

Logística e Operações

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Manuel Paulo Pereira Alves Calado PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Maria Odete Monteiro Lopes PL - 19,5

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria Odete Monteiro Lopes PL - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se dotar os estudantes com as seguintes competências básicas no domínio da Gestão Logística e

Operacional:

- Compreender a interdependência das dimensões centrais da Logística;

- Entender a Logística como um conjunto de métodos e técnicas adequados à criação de valor na gestão da

cadeia de abastecimentos;

- Perceber a necessidade do planeamento integrado da cadeia de fornecimentos e o seu papel na definição de
estratégias competitivas;

- Enquadrar a Logística num contexto de integração entre as diferentes áreas funcionais da Gestão;

- Obter um enquadramento abrangente das diferentes actividades operacionais da Logística: gestão de

transportes, gestão de armazenamento e do ciclo de encomendas, procurement, planeamento da produção,

serviço ao cliente, localização de equipamentos, etc.; 

- Utilizando software adequado, aplicar modelos em contextos de decisão específicos no âmbito de problemas

operacionais da Gestão Logística.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Learning outcomes of the curricular unit

It is intended to provide students with the following basic skills in the field of Logistics and Operations
management:

- Understand the interdependence of the main dimensions of Logistics;

- Understand Logistics as a set of methods and techniques appropriate to create value in supply chain

management;

- Understand the need for integrated planning of the supply chain and its role in the definition of competitive

strategies;

- Get a general framework for Logistics in the context of the integration among different functional areas of
management;

- Get a comprehensive framework of the various operational activities of Logistics, as transportation

management, storage management and the orders' cycle, procurement, production planning, customer service,

location of equipment, etc.;

- Use of appropriate software in order to apply models in the context of specific decision-making within the

operational problems of Logistics and Operations management.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Conteúdos programáticos da unidade curricular

1- Introdução à Gestão Logística.

2- Operações de aprovisionamento.
3- Problemas de transportes.

4- Armazenamento e gestão de existências.

5- Gestão de filas de espera.

6- Localização de equipamentos.

7- Vendas e serviço ao cliente.

8- Logística e Operações num contexto global.

10.4.1.5. Syllabus:

Course syllabus

1 - Introduction to Logistics Management.
2 - Procurement operations.

3 - Transportation problems.

4 - Storage and inventory management.

5 - Queues management.

6 - Location of equipment.

7 - Sales and customer service.

8 - Logistics and Operations in a global context.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

É relevante que os alunos compreendam a interdependência entre as dimensões ou variáveis centrais da

Logística, bem como o papel desta na definição de estratégias competitivas para a criação de valor ao longo da

cadeia de abastecimentos, de modo a reforçar a integração das diferentes áreas funcionais.
De modo transversal aos conteúdos programáticos, são apresentados métodos e técnicas, suportadas por

ferramentas de software que implementam modelos quantitativos adequados a processos de decisão

específicos em diferentes tipos de operações no âmbito da Gestão Logística.

Procura-se também fornecer uma perspectiva mais alargada da adequação de modelos de decisão à gestão de

operações num contexto global.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

It is important for students to understand the interdependence among main variables on Logistics Management,

as well as its role on the definition of competitive strategies for creating value along the supply chain, in order to

enhance the integration of different functional areas of Management.

In a way transversal along the contents of the syllabus, methods and techniques are presented, supported by
software tools that implement quantitative models suitable for specific decision-making processes in different

kinds of operations under the Logistics Management scope.

It also seeks to provide a broader perspective of the adequacy of decision models for operations management

in a global context.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas procura-se articular uma vertente teórica de exposição de conceitos e métodos com uma vertente de

aplicação técnica, suportada pela utilização de software. Pretende-se que os alunos experimentem e explorem

as funcionalidades disponibilizadas pelo software para a resolução de problemas concretos.

Em avaliação por frequência, são consideradas duas componentes de avaliação:

- prova escrita, com um peso de 75% na avaliação final (exige a obtenção de um mínimo de 7,5 valores);
- participação em trabalhos de grupo realizados em laboratório, com o peso de 25% na avaliação final (exige a

obtenção do mínimo de 9,5 valores).

Em avaliação por exame, esta prova pode incluir, desde que por prévia opção dos alunos, um grupo de

aplicação técnica, para substituir a participação em trabalhos de laboratório. Se não exercer a referida opção, o

aluno é remetido para o tipo avaliação semelhante ao de frequência.

A aprovação requer a obtenção da classificação inteira mínima de 10 valores.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

During classes the main purpose is to obtain an engagement between a theoretical exposition of concepts and
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methods and a focus on technical application, supported by the use of software. So students may experience

and explore the software features by trying to solve specific problems.

On frequency assessment, there are two performing areas:

- written exam, which weighs 75% in the final grading, not under the threshold of 7.5 values (on a total of 20);
- participation in group tasks during lab classes, which weighs 25% in the final grading, not under the threshold

of 9.5 values (on a total of 20).

On exam assessment, students may previously assume the choice of an additional individual task to perform a

technical application, as an alternative to assessment of participation in lab classes. Otherwise, students

maintain the previous grading, referred as similar to the frequency assessment mode.

The approval requires the minimum final grading of 10 integer values (on a total of 20).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Tratando-se de uma unidade curricular onde é oportuna a aplicação de métodos quantitativos à resolução de
problemas no âmbito da Gestão Logística, entende-se ser adequado que a metodologia de ensino dê uma

ênfase particular à aplicação técnica desses métodos, sem naturalmente descurar os fundamentos teóricos

dos modelos de gestão em que assentam. Nesse sentido é evidente a coerência entre a metodologia de ensino

e os objectivos da aprendizagem, na medida em que se procura sobretudo favorecer processos de

aprendizagem cooperativos, com os alunos organizados em grupos para o cumprimento de tarefas, sendo essa

aprendizagem necessariamente assistida pelo docente. A utilização de ferramentas de software apropriadas

surge como o veículo adequado para a implementação daqueles processos, bem como pode constituir factor
de motivação adicional, na medida em que os alunos podem simular a aplicação de modelos de gestão ou

explorar as funcionalidades disponíveis para formular hipóteses de estudo. Nestes termos, compreende-se a

atribuição da ponderação de 25% da classificação final à participação activa nos trabalhos de grupo, com o que

se pretende evitar encarar a unidade curricular numa perspectiva tradicional de estudo baseado apenas em

leitura de manuais para preparação de provas de avaliação. Sem negligenciar esta perspectiva de trabalho, que

continua a ser um suporte de partida para o estudo individual, mas procurando-se sobretudo incentivar o

estudo experimental e o trabalho em equipa.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This curricular unit is appropriate to apply quantitative methods to solve problems within the area of Logistics

Management, so it is the teaching methodology, in order to give particular emphasis to technical application of

those methods, of course without neglecting the theoretical fundamentals of management models. In this sense,
there is a clear consistency between the teaching methodology and learning objectives, insofar as it seeks

above all to encourage processes of cooperative learning, for students organized groups in order to accomplish

tasks. Such learning approach will necessarily being assisted by instructors. The use of software tools appears

to be the appropriate vehicle for implementing those processes, and can provide additional motivation for

students, who can simulate the application of management models and exploit the features available, to

formulate study hypotheses. Accordingly this, it has been considered to assign a weight of 25% of final grading

to the active participation in task group work that, as it is pretended, avoids to face the traditional way of study,
based only on reading manuals for preparing exams. Without neglecting this kind of work, which continues to be

a support for individual study, the main purpose consists on experimental study and encourage teamwork.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Carvalho, J. et al - Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento - Edições Sílabo (2010), Lisboa.

Costa, J., P. Godinho & J. Frias. - Logística - Imprensa da Universidade de Coimbra (2010), Coimbra.

Mapa XIV - Estudos de Mercado

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estudos de Mercado

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Rosa Bastos PL - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Maria Madalena de Freitas Malva TP - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objectivos principais desta unidade curricular são:

- Preparar o aluno para ser capaz de elaborar e desenvolver um estudo de mercado;

- Elaborar um inquérito;

- Pesquisar dados secundários;
- Tratar e analisar de dados;

- Efectuar análises de dados multivariados;

- Apresentar o relatório final.

Pretende-se, deste modo, que o aluno seja capaz de desenvolver as seguintes competências:

Tomada de Decisão

Recolha de Informação/Processo
Analisar / interpretar dados

Elaboração de relatórios

Escrita Criativa

Técnicas de Apresentação

Grupo / Trabalho em Equipa

Organizar de tarefas/Recursos

Trabalhar com números

Estabelecer prioridades
Pensamento Lógico

Assumimos o objectivo de sermos totalmente "paperfree" na unidade curricular.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of this course are:

- Prepare the student to be able to design and develop a market study;

- Develop a survey;

- Search secondary data;

- Process and analyze data;

- Perform analysis of multivariate data;
- Present the final report.

It is intended therefore that the student is able to carry out the following skills:

Decision Making

Collect / Process Information

Analyse / Interpret Data

Report Writing

Creative Writing
Presentation Skills

Group / Team Working

Organising Tasks / Resources

Facility with Numbers

Setting Priorities

Logical Thinking

We assume the objective of being fully "paperfree" in the curricular unit.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Parte I: Introdução e Fases Preliminares dos Estudos de Mercado.
1. Introdução aos Estudos de Mercado

2. Definição do Problema e Desenvolvimento da Pesquisa

Parte II: Desenho e Formulação do Estudo de Mercado.

3. Desenho da Pesquisa de Mercado

4. Desenho da Pesquisa Exploratória: dados secundários

5. Desenho do Estudo Exploratório: pesquisa qualitativa

6. Desenho Descritivo da Pesquisa: análise e observação
7. Desenho da Pesquisa Causal: experimentação
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8. Medidas e Escalas: fundamentos e escalas comparativas

9. Medidas e Escalas: técnicas de escalas não comparativas

10. Desenho e Forma do Questionário

11. Amostragem: desenho e procedimentos
12. Amostragem: determinação da amostra inicial e final

Parte III: Recolha de dados, Preparação, Análise e Relatórios.

13. Trabalho de Campo

14. Preparação dos Dados

15. Distribuição das Frequências, Tabulação Cruzada e Teste

Parte IV. Análise Multivariada: Aulas Aplicação software SPSS

16. Logit Model.
17. Análise Cluster

18. Análise Factorial

10.4.1.5. Syllabus:
Part I: Introduction and Preliminary Stages of Market Studies.

1. Introduction to Market Research

2. Problem Definition and Research Development

Part II: Design and Formulation of the Market Study.

3. Research Design Market

4. Exploratory Research Design: Secondary data

5. Exploratory Study Design: Qualitative research
6. Description of Research Design: analysis and observation

7. Causal Research Design: Experimentation

8. Measures and Scales: rationale and comparative scales

9. Measures and Scales: techniques of non-comparative scales

10. Questionnaire Design and Fashion

11. Sampling: design and procedures

12. Sampling: Determination of the initial sample and final

Part III: Data Collection, Preparation, Analysis and Reporting.
13. Field Work

14. Preparation of Data

15. Distribution of Frequencies, Cross-Tab, and Test Hypotheses.

Part IV. Multivariate Analysis: SPSS Application Classes

16. Logit Model.

17. Cluster Analysis
18. Factor Analysis

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Como os objectivos principais são: a realização de um estudo de mercado quantitativo e qualitativo, pesquisa
de dados secundários e primários, análise de resultados multivariantes e a elaboração de um relatório final, os

conteúdos lecionados são fundamentais para que o aluno consiga com êxito atingi-los. Para o design do

relatório final, nós pedimos ao aluno que recupere conhecimentos adquiridos em unidades curriculares de anos

anteriores, no que diz respeito à estética e uso de software específico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

As the main objectives are: to carry out a market study quantitative and qualitative research secondary and

primary data, multivariate analysis of results and preparation of a final report, the contents lected are essential

for the learner to successfully achieve them . For the design of the final report, we ask the student to retrieve

knowledge acquired in curricular units of previous years, with regard to aesthetics and use of specific software.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas, ensinamos os principais conceitos e metodologias, no âmbito dos Estudos de

Mercado.

A participação dos alunos nas aulas de prática laboratorial é assegurada através de trabalhos de grupo,

abordando temas programáticos previamente definidos que, pressupõem muita pesquisa bibliográfica. Este
tipo de intervenção constitui uma das componentes do sistema de avaliação, tendo cada grupo que

realizar um estudo de mercado.

Nas aulas de prática laboratorial será usada uma aplicação informática, SPSS®.

Durante o semestre, serão realizados testes para verificação da assimilação de conteúdos, utilizando para o
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efeito a plataforma de elearning MOODLE.

A avaliação de conhecimentos revestea seguinte forma:

- a assiduidade a, pelo menos, 75% das aulas, é condição necessária para realizar a avaliação por frequência.

- trabalho de grupo (estudo de mercado) 50% (mínimo de 50/100)

- teste escrito, 50% (mínimo de 35/100)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In practical classes, teach the key concepts and methodologies, within the Market Research.

The participation of students in the classes of laboratory practice is ensured through group work, addressing

programmatic issues previously defined that require a lot of literature. This type of intervention is one of the

components of the evaluation system, with each group to conduct a market study.

In the laboratory practical classes will be used SPSS® software.
During the semester, tests will be performed to verify the assimilation of the content, using the relevant e-

learning platform Moodle.

The assessment was coated:

- Attendance to at least 75% of classes, is a necessary condition for conducting the assessment by frequency.

- Group work (market study) 50% (minimum of 50/100)

- Written test, 50% (minimum of 35/100)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A ênfase posta na realização do estudo de mercado, visa valorizar o método de aprendizagem por tentativa e

erro, a autonomia da aprendizagem, a pesquisa de dados e a análise crítica de resultados.
No final do processo de pesquisa para o estudo de marcado, os alunos assimilaram todos os contéudos

programáticos, uma vez que os tiveram que aplicar para chegar ao final do estudo de mercado.

Pode-se afirmar que esta unidade se inscreve no método do aprender fazendo e do ensino por projecto, na sua

realização é atingido o objectivo principal e os todos os passos necessários para atingir esse

objectivo.

As aulas teórico-práticas são necessárias para a leccionação dos conteúdos

teórico-científicos para que os alunos entendam as fases e o que é um estudo de mercado, apresentando

questões práticas. É privilegiada a análise crítica dos alunos perante as diversassituações apresentadas em
contexto de sala de aula.

A frequência das aulas, a atitude proactiva do aluno perante as realidades que a unidade curricular apresenta e

o esforço para a assimilação dos conteúdos programáticos, são cruciais para atingir

os objectivos e competências da unidade.

Na plataforma Moodle teremos:

- Programa da unidade curricular;
- Ficheiros SPSS das aulas;

- Testes de auto progressão no estudo, com correção automática e disponibilização de soluções (indicação das

páginas do manual adoptado onde se encontra a resposta e conteúdos afins);

- Presenças e sumários;

- Critérios de avaliação dos trabalhos e testes e feedback da avaliação completa aos trabalhos e testes

realizados;

- Recepção de trabalhos em pdf e resultado da avaliação aos trabalhos com comentários críticos

- Exemplos de exames anteriores e de estudos de mercado anteriores
- Os testes são realizados na plataforma, contendo questões de escolha múltipla e questões de

desenvolvimento;

- contéudos da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The emphasis on completion of the market study initiated in the previous semester, aims to enhance the

learning by trial and error, the autonomy of learning, research data and critical analysis of results.

It can be argued that this unit is part of the method of learning by doing and learning by design. In its

implementation the main objective is reached and all steps necessary to achieve this goal.

The practical classes are required for teaching the content on multivariate analysis.

Class attendance, a proactive attitude towards the realities of the student that the course presents and effort for
the assimilation of the syllabus, are crucial for achieving the objectives and tasks of the unit.

The use of the Moodle platform contributes to the teaching methodologies result. Therefore, the platform will

- Program of the course;

- Files SPSS classes;

- Tests of self advancement in the study, with automatic correction and provision of solutions (indicate pages of
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the manual adopted where the response and related content);

- Attendance and summaries;

- Criteria for evaluation of work and testing and feedback evaluation to complete assignments and tests

performed;
- Receipt of papers in pdf and evaluation result to work with critical comments

- Examples of previous examinations and studies of previous market

- The tests are performed on the platform, containing multiple choice questions, and development issues;

- Contents of the course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Bruner, C.G., James, K. e Hensel, P.J.: “Marketing Scales Handbook, Volume III: A Compilation of Multi-Item

Measures”, South-Western Educational Pub, 1st (2001) ISBN: 0877572909

Bruner, C.G., James, K. e Hensel, P.J.: “Marketing Scales Handbook Volume IV: Consumer Behavior”, South-

Western Educational Pub; 1 edition (2005) ISBN: 1587992051

Clairin, R., Philippe, B. (2001): “Manual de muestreo”: Coléccion Cuadernos de Estadistica nº16, La Muralla,
ISBN: 711-8

Malhotra, Naresh, Marketing Research: an Applied Orientation, 6/E (2010) ISBN: 9780136085430

Manual SPSS

O’Bearden, W e Netemeyer: “Handbook of Marketing Scales”, Sage Publications, Inc; 2nd edition (1999) ISBN:

076191000X

Pestana, M.H. e Gageiro, J.N.(2005): “Análise de Dados para Ciências Sociais – A complementaridade do

SPSS”, Lisboa: Edições Silabo, 4ª Edição. ISBN: 972-618-391-X Manual SPSS

Mapa XIV - Web Marketing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Web Marketing

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues TP - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Docente a designar pelo Departamento de Informática PL - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Docente a designar pelo Departamento de Informática PL - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Web Marketing tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas no

domínio das ferramentas do marketing digital. 

Trata-se de uma introdução aos conceitos e às práticas de e-marketing e desenvolvimento de Websites.

A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal, a

abordagem de ensino por projeto. 
No final desta unidade curricular o estudante é capaz de: 

•Compreender a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de tomada de

decisão em gestão empresarial 

•Compreender como integrar o Web Marketing na estratégia global das empresas na era da economia digital

•Desenvolver e implementar estratégias de e-marketing

•Aplicar boas práticas reconhecidas no desenvolvimento de Websites 

•Desenvolver o espírito de equipa e a análise crítica

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The subject of Web Marketing aims to provide students with basic skills in the field of digital marketing tools.

This is an introduction to concepts and practices of the e-marketing and Website Development.

The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and techniques of
teaching and learning, linking different spaces and resources, followed, especially the teaching project

approach. 
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At the end of this course the student is able to:

•Understand the relevance of Information and Communication Technologies (ICTs) in the process of decision

making in business management

•Understand how to integrate Web Marketing in the overall strategy of businesses in the era of digital economy

•Develop and implement e-marketing strategies

•Apply recognized good practices in the development of websites

•Develop team spirit and critical analysis

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

MÓDULO I – Web Marketing

1.Noções fundamentais de Web Marketing.
2.E-marketing estratégico e o plano de e-marketing.

3.E-Marketing research.

4.E-Marketing: considerações legais e éticas. 

5.Comportamento do consumidor Online.

6.Estratégias de segmentação e targeting.

7.Estratégias de diferenciação e posicionamento.

8.e-Marketing Management: produto; preço e comunicação.

MÓDULO II – Desenvolvimento de Websites 

1.Noções fundamentais de Websites.

2.Metodologias e orientações práticas para o desenvolvimento de Websites.

3.Implementação de Websites

10.4.1.5. Syllabus:

MODULE I - Web Marketing

1. Fundamentals of Web Marketing.

2. Strategic e-marketing and the e-marketing plan.

3. E-Marketing Research.

4. E-Marketing: legal and ethical issues.
5. Online consumer behavior.

6. Segmentation and targeting strategies.

7. Differentiation and Positioning strategies.

8. E-Marketing Management: product, price and e-marketing communication.

MODULE II - Website Development

1. Fundamentals of the operation of Websites.
2. Methodologies and practical guidance for the development of websites.

3. Implementation of Websites

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das
competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas de e-marketing e desenvolvimento de Websites. 

No primeiro módulo apresentam-se as estratégias e ferramentas de marketing no contexto da Internet. 

O módulo de desenvolvimento de websites inicia-se com a discussão da importância das TIC no contexto

empresarial. 

No âmbito de boas práticas reconhecidas no desenvolvimento de websites é sugerido aos alunos uma

metodologia de projeto que visa orientar a execução completa de raiz de um website. 
Para dotar os alunos de uma capacidade de reconhecimento de bons e maus exemplos no desenho de websites

é-lhes fornecido um conjunto de heurísticas gerais e recomendações técnicas específicas que devem ser tidas

em conta aquando da análise e desenvolvimento de um website.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills achieved by the students, we pretend to

address issues related to the e-marketing and Website Development.

In the first module we present the strategies and tools of marketing in the context of the Internet. 

The module focused on the development of websites is initiated with a discussion of the relevance that ICT

assume in a business context. 

In order to endow students with ability to recognize good practices for the development of websites, a project

methodology that aims to guide the complete execution of a Website is suggested. 
Students are afterwards given a set of general heuristics and specific technical recommendations that should
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be considered either when analyzing or developing of a website.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas

tutorais, os docentes fazem o acompanhamento do aluno no gabinete e em laboratório de informática.

Avaliação na Época Normal:

Prova escrita de exame ------- 20% (nota mínima 9,5 valores)

Projecto ------------------------- 70% (nota mínima 9 valores)

Qualidade da Participação --- 10 % (mínimo de presenças 75%)

Avaliação nas restantes épocas:
Prova escrita de exame ------- 40% (nota mínima 9,5 valores)

Projecto ------------------------- 60% (nota mínima 9 valores)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The pedagogical methodology followed during the teaching contact hours based on the exposure of contents.
During this exposure the students were engaged in collective discussions and experimentations to promote the

analysis of specific business realities and thus allowing them be learn proactively. During orientation periods,

the students are accompanied during by the lecturers either in their office or in a computer laboratory.

Assessment in regular period:

Written test -------------------- 20% (minimum mark 9,5 values) 

Project ------------------------- 70% (minimum mark 9 values)

Participation Quality ------- 10 % (least 75% attendance)

Assessment in other periods:

Written test ------------------- 40% (minimum mark 9,5 values)

Project ------------------------- 60% (minimum mark 9 values)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias leccionadas.

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, no primeiro

módulo do programa, pela apresentação de exemplos elucidativos e análise de estudos de caso. 

No módulo de desenvolvimento de websites dedicam-se poucas aulas à exposição contínua de conteúdos e
privilegia-se sempre que possível a experimentação prática dos conhecimentos transmitidos recorrendo aos

recursos computacionais e de software disponíveis no laboratório de computadores.

O projeto final da unidade curricular visa a aplicação integrada de conhecimentos de ambos os módulos e é

considerado fundamental para a demonstração inequívoca pelos alunos da compreensão dos conhecimentos

transmitidos. Esta importância pode ser atestada pelo peso elevado que esta possui no âmbito do cálculo da

classificação final do aluno.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught.

It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, in the module dedicated to
the e-marketing, by presentation of clear examples and analysis of case studies.

In the module dedicated to the development of websites only a few classes are dedicated to the continuum

exposition of contents. Rather the transmitted knowledge is experimented in practice and collectively discussed

resorting to the computational and software resources available in the computer laboratory.

The final project of the curricular unit was targets the integrated application of knowledge from both modules

and it's considered as key for students to unequivocally demonstrate their adequate comprehension of the

knowledge transmitted. This importance is attested by the high weight assigned to it in the scope of the

calculation of the student's final grade.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

•Strauss, J., Frost, R. (2012). E-Marketing. 6ª Edição. Prentice Hall.

•Martins, L. (2003). Web Marketing Prático. Lidel.
•Mayordomo, L. (2003). E-Marketing. Gestión 2000. Barcelona.
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•Figueiredo, B. Web Design: Estrutura, concepção e produção de Websites. 2ª Edição. Lisboa.

•Williams, R., Tollett, J. The Non-Designer’s Web Book – An easy guide to creating, designing, and posting your

own website. 2ª Edição. Peachpit Press.

•Powell, T. (2000). Web Design: The Complete Reference. McGrawHill.

•Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press. 

•Leavitt, M., Schneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. HHS e GSA.

Mapa XIV - Marketing Sensorial

10.4.1.1. Unidade curricular:

Marketing Sensorial

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos TP - 19,5; PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objetivo principal desta unidade curricular é que o aluno seja capaz de analisar e discutir o que é o marketing

sensorial e do neuromarketing, do ponto de vista prático do gestor de marketing, bem como em uma

perspectiva teórica. 

É nossa esperança que será uma fonte de conhecimento, inspiração e de renovação de ideias para os alunos.

A aprendizagem dos conteúdos e o desenvolvimento das competências será proporcionada através da

combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e
recursos, sendo o principal a abordagem pelo método expositivo. 

Competências a adquirir pelos estudantes.

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

Tomar Decisões;

Recolher e processar information;

Interagir em Grupo / Trabalhos de grupo;
Pensamento criativo / Inovação;

Aquisição de conhecimentos em áreas científicas convergentes com o Marketing.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of this curricular unit is that the student is able to analyze and discuss what is sensory
marketing and neuromarketing, from practical viewpoint of the marketing manager as well as a theoretical

perspective.

It is our hope that it will be a source of knowledge, inspiration and renewal of ideas for students.

The learning of content and skills development will be provided through a combination of different methods and

techniques of teaching and learning, linking different spaces and resources, the main approach to the lecture

method.

Skills to be acquired by students.

At the end of this curricular unit the student is able to:

Decision Making;

Collect and process information;

Interacting in Group / Group work;

Creative Thinking / Innovation;

Acquisition of scientific knowledge in areas converging with Marketing.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução

2. Detecção de mercados rentáveis
3. Prever o comportamento dos consumidores.
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4. Marketing Sensorial

5. O Mix do Marketing Sensorial
6. Medição dos Sentidos

7. Explorando o Cérebro

8. O Consumo e as Emoções

9. O Cérebro e o Consumidor

10. Aplicando as Neurociências e a Biometria à prática do marketing

10.4.1.5. Syllabus:

1. Introduction

2. Detecting Profitable Markets

3. Predicting Consumers’ Behavior.

4. Sensory Marketing

5. The Right Sensory Mix
6. Measuring Senses

7. Exploring the Brain

8. Consumption as Feelings

9. The Buying Brain

10. Applying Neuroscience and Biometrics to the Practice of Marketing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos. Pretende-se que, nesta unidade curricular, sejam abordadas as temáticas

relacionadas com os sentidos humanos e de como estes actuam sobre o cérebro, contribuindo para as

diferentes experiências sensoriais de um indivíduo e para o seu comportamento e decisões como consumidor.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by students. It is intended

that, in this curricular unit, the issues addressed are related to the human senses and how they act on the brain,
contributing to the different sensory experiences of an individual and their behavior and decisions as a

consumer.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização
dos mesmos através da apresentação de vídeo-documentários e casos de estudo. Incentiva-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. 

Nas horas tutorais, a docente pode fazer o acompanhamento do aluno em gabinete. 

Avaliação Contínua:

Prova escrita 50%

Trabalho de Grupo 50%

Avaliação por exame:

Prova escrita 50%

Trabalho de Grupo 50%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours based on the exhibition and promotion of the same

content by delivering video documentaries and case studies. We encourage collective discussion to allow the

development of students throughout their learning process.

In tutorial hours, the teacher can track the student in the office of teacher.

Continuous Assessment:
Written examination 50%

Working Group 50%

Assessment by exam:

Written examination 50%

Working Group 50%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.

Durante o semestre faremos a exposição dos itens constantes dos conteúdos programáticos e

concretizaremos e consolidaremos os ensinamentos transmitidos. Procuraremos que os alunos participem de

forma efetiva e empenhada na colocação de questões pertinentes relativas às matérias abordadas.

Alguns casos de estudo são resolvidos em grupo, promovendo desta forma o debate e o desenvolvimento do
espírito crítico dos alunos. Adicionalmente, os alunos analisarão os vídeo documentários apresentados nas

aulas, pretendendo-se, desta forma, motivar o aluno para o acompanhamento regular das matérias e despertar

o seu interesse para a aquisição de conhecimentos sobre marketing sensorial e neuromarketing.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the semester we will display the items listed in the syllabus and we fulfill and consolidate the teachings

transmitted. We seek students to participate effectively and committed to the placement of relevant issues

concerning the subjects addressed.

Some case studies are solved in groups, thus promoting discussion and development of critical thinking of

students. Additionally, students will analyze the video documentary shown in class, intending thereby to

motivate the student to the regular monitoring of materials and raise their interest to acquire knowledge about

sensory marketing and neuromarketing.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Livros recomendados:

- A.K. Pradeep, The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind, Wiley; 1 edition (August 9, 2010)
ISBN-10: 0470601779

- Bertil Hultén, Niklas Broweus, Marcus van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan (June 9, 2009) ISBN-

10: 0230576575

Outra bibliografia:

- Diana Derval, The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically, Springer; 1st

Edition. (September 21, 2010) ISBN-10: 364212092X

- Leon Zurawicki, Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer, Springer; 1st Edition. edition
(September 8, 2010) ISBN-10: 3540778284

- Martin Lindstrom, Philip Kotler, Brand Sense: Sensory Secrets Behind the Stuff We Buy, Free Press; 1 edition

(February 2, 2010) ISBN-10: 1439172013

- Martin Lindstrom, Paco Underhill, Buyology: Truth and Lies About Why We Buy, Crown Business; Reprint

edition (February 2, 2010) ISBN-10: 0385523890

Mapa XIV - Força de Vendas e Negociação Comercial

10.4.1.1. Unidade curricular:

Força de Vendas e Negociação Comercial

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Dias Rodrigues - T - 19,5; TP - 19,5; PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Força de Vendas e Negociação Comercial tem como objetivo geral dotar os estudantes das

competências básicas no domínio da gestão da função comercial nas organizações. 

Trata-se de uma introdução aos conceitos e às práticas da gestão de uma equipa de vendas, processo de

venda e negociação comercial.

A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal, a

abordagem de ensino por projeto. 

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de: 
•Compreender o processo de venda e cada uma das suas etapas
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•Compreender e caracterizar as principais estratégias e tácticas de negociação
•Liderar processos de negociação 

•Desenvolver competências de comunicação e apresentação importantes para obter sucesso na área de

vendas

•Construir uma atitude de orientação para o cliente

•Desenvolver o espírito de equipa e liderança

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The subject Sales Force and Trade Negotiating generally aims to provide students with basic skills in the

management of the commercial function in organizations.

This is an introduction to concepts and practices of management of the Salesforce, the selling process and

trading negotiating.

The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and techniques of
teaching and learning, linking different spaces and resources, followed, especially the teaching project

approach. 

At the end of this course the student is able to:

•Understanding the sales process and each of its stages

•Understand and characterize the main strategies and tactics of negotiation
•Lead negotiation processes 

•Develop communication and presentation skills important for success in sales

•Build an attitude of customer orientation

•Develop team spirit and leadership

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.A Força de Vendas e a sua importância nas empresas:

1.1Evolução do conceito de Gestão de Vendas

1.2.A empresa e a gestão de vendas: a coerência do marketing-mix

1.3.O Gestor da Força de Vendas

1.4.As funções dos vendedores e tipos de vendas

2.A Organização da Força de Vendas.
3.A Gestão da Força de Vendas:

3.1. Recrutamento e Selecção dos vendedores

3.2. Formação dos vendedores

3.3. Motivação da Força de Vendas

3.4. Planeamento das vendas

3.5 A Supervisão, Avaliação e Controlo da Força de Vendas

4. O Processo de Venda e a atitude dos vendedores.
5. Negociação Comercial:

5.1. Conceito e princípios básicos de negociação

5.2. Estratégias de negociação

5.3. O perfil do negociador e as formas de condução da negociação

10.4.1.5. Syllabus:

1.The Salesforce and its importance in organizations:

1.2Evolution of the concept of Sales Management

1.5.The organization and sales management: the coherency of the marketing mix

1.6.The Sales Manager

1.7.The roles of salespeople and types of selling

2.Salesforce Organisation.
3.The management of the Salesforce:

3.1. Recruitment and selection

3.2. Motivation and training

3.3. Planning sales

3.4. Salesforce evaluation

4. The Selling Process and the attitude of the sellers.

5. Negotiation:
5.1. Concept and basic principles of negotiation

5.2. Negotiation strategies

5.3. The negotiator profile and the ways of orientation the negotiation
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas relacionadas com a Gestão da Força de Vendas, as etapas do processo de venda e a negociação

comercial, permitindo aos alunos compreender, por uma lado, a relação existente entre a gestão comercial e
marketing, e por outro, as competências técnicas e comportamentais necessárias no desempenho das

actividades de venda.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is organized to allow the gradual development of skills achieved by the students, we pretend to

address issues related to the Sales Force Management, the steps in the selling process and business

negotiation, allowing students to understand, on the one hand, the relationship between sales management and

marketing, and secondly, the technical and behavioral skills necessary in the performance of sales activities.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. 

Nas horas tutorais, a docente pode fazer o acompanhamento do aluno em gabinete. 

Avaliação Continua:

Prova escrita 40% (nota mínima 9,5 valores)

Trabalho de Grupo 50% (nota mínima 9 valores)

Qualidade da Participação 10% (mínimo de presenças 75%)

Avaliação por exame:

Prova escrita 50% (nota mínima 9,5 valores)

Trabalho de Grupo 50% (nota mínima 9 valores)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology followed in the teaching contact hours based on exposure and promotion of contents, through

the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling the
student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher

support to students during the execution of the assignment.

Continuous Assessment:

Written test 40% (minimum mark 9,5 values)

Assignment 50% (minimum mark 9 values)

Participation Quality 10% (least 75% attendance)

Assessment by exam:

Written test 50% (minimum mark 9,5 values)

Assignment 50% (minimum mark 9 values)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, 

O acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado nas

aulas teórico-práticas, pela análise de estudos de caso, participação de entidades externas e realização de role-

plays de negociação.
E por outro, pela realização de um trabalho prático cujos objectivos específicos são: compreensão e domínio

dos conhecimentos teóricos e sua aplicação prática; fomentar o estudo e análise das questões relacionadas

com a gestão da Força de Vendas, o processo de venda, e as estratégias de negociação, mas também

desenvolver a análise crítica e incentivar a utilização de diferentes fontes de informação, privilegiando a

obtenção de informação primária.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical

either the practical applications of the content taught. 

It is encouraged the monitoring of the content by students throughout the semester, firstly within the theoretical

and practical lessons, by analyzing case studies, participation of external entities, and conducting negotiation
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role-plays. And, secondly, by performing an assignment whose specific objectives are: understanding and

mastery of theoretical knowledge and practical application of it; encourage the study and analysis of issues

related to the management of the salesforce, the selling process and negotiation strategies, but also develop

critical analysis and encourage the use of different sources of information, focusing on obtaining primary

information.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

•Spiro, R.; Stanton, W.; Rich, G. (2008). Management of a Sales Force. 12ª Edição. McGraw-Hill.

•Tanner, Jeff et al. (2009). Sales Management. 1ª Edição. Prentice Hall. 

•Jobber, D.; Lancaster, G. (2006). Selling and Sales Management. 7ª Edição. Prentice Hall.

•Bassa, J. et al. Dirección y Técnicas de Ventas. 1ª Edição. ESIC.

•Hopkins, T. (2007). Manual de Vendas. 5ª Edição. Editorial Presença. 
•Justino, L. (2007). Direcção Comercial. LIDEL. 

•Rodrigues, D. (1999). Gestão de Vendas na Óptica de Marketing. 1ª Edição. Edições Sílabo. 

•Carvalho, José C. (2006). Negociação. 1ª Edição. Edições Sílabo. 

•Dasí, F.; Martínez-Vilanova, R. (2005). Técnicas de Negociación: Un Método Práctico. 5ª Edição. ESIC.

•Fisher, R., William, U., Patton, B. (2008). Como conduzir uma negociação. Lua de Papel.

•Thompson, L. (2010). A verdade sobre a negociação. Actual Editora.

•Jesuíno, C. (2003). A Negociação – Estratégias e Tácticas. 3ª Edição. Texto Editora.

Mapa XIV - Negócios Internacionais

10.4.1.1. Unidade curricular:

Negócios Internacionais

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Luís Mendes Loureiro Abrantes TP 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

António José Queirós Soares de Figueiredo PL - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

António José Queirós Soares de Figueiredo PL - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Perceber o processo de globalização da economia.

2. Compreender as principais teorias do comércio internacional e as suas regras.

3. Entender a importância da tolerância cultural nos negócios internacionais.

4. Compreender a forma das empresas se poderem expandir internacionalmente e o conjunto de adaptações

organizacionais que têm de realizar para atingir esse objectivo.

5. Compreender como as empresas na prática devem desenvolver as suas ofertas nos mercados
internacionais.

6. Perceber a importância da ética nos negócios.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Understanding the process of economic globalization.

2. Understand the main theories of international trade and its rules.

3. Understand the importance of cultural tolerance in international business.

4. Understanding how companies are able to expand internationally, and the set of organizational changes that

have to do to achieve this goal.

5. Understand how companies in practice should develop its offerings in international markets.

6. Realizing the importance of business ethics.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A globalização.

2. As teorias do comércio internacional. 

3. Os incoterms.
4. As organizações e os acordos de comércio internacional e integração económica.

5. A importância da cultura nos negócios internacionais.
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6. Os métodos alternativos de expansão internacional das organizações e dos negócios.

7. As diferentes fases de internacionalização das organizações.

8. O marketing estratégico e operacional nos mercados internacionais.

9. Formas de organização das empresas que desenvolvem processos de internacionalização.
10. O ‘e-Business’.

11. A ética nos negócios internacionais.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Globalization.

2. Theories of international trade.

3. Incoterms.

4. Organizations and international trade agreements and economic integration.

5. The importance of culture in international business.

6. Alternative methods of international expansion and business organizations.

7. The different stages of internationalization of organizations.
8. The strategic and operational marketing in international markets.

9. Forms of organization of the firms' internationalization processes.

10. The 'e-Business'.

11. Ethics in international business.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objectivos tem seguinte correspondência com os pontos do programa: O primeiro objectivo é atingido com a

leccionação do ponto 1 do programa, o segundo com os pontos 2 a 4 inclusivé, o terceiro com o quinto, o quarto

com o 6, 7 e 9, o quinto com os pontos 8 e 10 e o sexto com o décimo primeiro.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The following objectives have correspondence with the points of the program: The first objective is achieved

with a teaching point of the program, the second with points 2-4 inclusive, the third to the fifth, the fourth with 6, 7

and 9 the fifth with sections 8 and 10 and the sixth to the eleventh.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos teóricos serão leccionados com recurso a métodos expositivos e interrogativos. Os conteúdos

práticos serão leccionados recorrendo aos métodos activos. As aulas de carácter prático serão leccionadas

recorrendo à metodologia dos casos práticos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theoretical content will be taught using expository methods, and questions. The content will be taught using

practical methods to assets. The practical classes will be taught using the methodology of case studies.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Todos os objectivos da unidade curricular têm aspectos relacionados com a aprendizagem de novos

conhecimentos, os quais deverão ser leccionados recorrendo-se a métodos expositivos e interrogativos. O

docente exporá a matéria e questionará os alunos no sentido de perceber se estes compreenderam o que foi
leccionado. 

Contudo, a aplicação dos conhecimentos apreendidos, na prática e em cada ponto do programa, será realizada

recorrendo-se a situações descritas em casos práticos. Assim, perceber-se-á o verdadeiro alcance da

aprendizagem e antecipar-se-ão problemas que em muito poderão ajudar a que os alunos possam mais tarde

ter uma melhor performance nas organizações em que trabalharem ao desenvolver processos de

internacionalização.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

All objectives of the course are issues related learning new knowledge, which should be taught to using

expository methods and questions. The teacher will set the matter and question students in order to understand

if they understood what was taught.
However, the application of knowledge learned in practice and at every point of the program will be carried by

appeal to the situations described in practical cases. Thus, it will realize the true scope of learning and will

anticipate problems that may greatly help students who may later have a better performance in organizations

that work to develop processes of internationalization.
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10.4.1.9. Bibliografia principal:

Joshi , Rakesh Mohan (2009), International Business, Oxford University Press. ISBN: 978-0195689099.

Joshi , Rakesh Mohan (2005), International Marketing, Oxford University Press. ISBN: 978-0195671230.

Cateora, G. & Mary, G. & Graham, J. (2011). International Marketing. (15ª Ed.). New York: McGraw-Hill

International Edition.

Mapa XIV - Marketing de Eventos

10.4.1.1. Unidade curricular:

Marketing de Eventos

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cristina Maria de Jesus Barroco Novais TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os estudantes das competências básicas no domínio da
organização, gestão e promoção de eventos.

A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a

abordagem por ensino por projeto. O estudante necessitará de utilizar um conjunto de conhecimentos

adquiridos noutras UC, aplicando-os na organização de um evento.

No final desta UC o estudante deverá ser capaz de:

- Através da recolha e processamento de informação identificar os diversos tipos de eventos e sua
classificação;

- Elaborar um plano de eventos (afetação e gestão dos recursos, elaboração de orçamentos, catering, protocolo

dos eventos);

- Organizar um evento, utilizando as capacidade de negociação, definição de tarefas e trabalho de equipa;

- Aplicar ferramentas eficazes e criativas na promoção / comunicação dos eventos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of this curricular unit is to provide students with the basic skills for organizing, managing and

promoting events. This will be achieved by the combination of different teaching and learning methods,

combining different spaces and resources. However, the main approach will be project based learning. Students

will need to use knowledge acquired in other curricular units and apply them to the organization of an event.
After completing this course, the students are expected to be able to:

- Identify and classify the various types of events, by collecting and processing information;

- Develop a plan of events (allocation and resource management, budgeting, catering, events protocol);

- Organize an event, using negotiation skills, definition of tasks and teamwork;

- Implement effective and creative tools in the promotion / communication of events.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Conceitos, Classificações e Tipologias de Eventos

II. O Planeamento / Organização de Eventos

II.1. As seis fases de planeamento

II.2. O Orçamento

II.3. A escolha da Data e do Local
II.4. O Programa e as Refeições

II.5. A Administração e Documentação do Evento

II.6. O Protocolo de um Evento

II.7. Patrocínios e Apoios

II.8. Coordenação, Controlo e Avaliação de Eventos

III. O Marketing para Eventos

III.1. O Marketing - Mix nos Eventos
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III.2. O papel determinante da Comunicação / Promoção no sucesso dos Eventos

III.3. A importância do Web Marketing nos Eventos

III.4. O consumidor do Evento
III.5. Pesquisa de Mercado

III.6. Principais tendências em Marketing de Eventos

10.4.1.5. Syllabus:
I. Concepts, Classification and Typology of Events

II. Event Planning / Event Management

II.1. The six steps of Planning

II.2. The Budget

II.3. The Date and the Venue

II.4. The Program and Meals

II.5. Event Administration and the Documentation

II.6. The Protocol of an Event
II.7. Sponsorship and Funding

II.8. Coordinating, Controlling and Evaluating Events

III. Events Marketing

III.1. Marketing Mix applied to events

III.2. The role of communication / promotion for event success

III.3. The importance of Events Web Marketing

III.4. The consumer of Events
III.5. Market Research

III.6. Major trends in Events Marketing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todo o programa foi pensado e cuidadosamente elaborado de forma a permitir que os alunos adquiram

ferramentas que permitam planear, organizar, gerir, promover e avaliar os mais diversos tipos de eventos.

Neste sentido, o capítulo I disponibiliza uma série de conceitos e classificações que permite identificar a

diversidade de eventos existentes.

No capítulo II abordam-se as diversas fases de planeamento, apresentando resposta para as seis questões

básicas que envolvem qualquer plano (Porquê? O quê? Que orçamento? Para quem? Onde? Quando?).

Pretende-se que o estudante perceba que o planeamento de cada um das fases é crucial para o sucesso de

qualquer evento e que o mesmo só termina depois de efetuada a avaliação.
Este capítulo irá possibilitar o planeamento e a organização de um evento para a comunidade.

Os conhecimentos adquiridos no capítulo III vão permitir ao estudante identificar e aplicar as ferramentas

indicadas na promoção / comunicação do evento a realizar no final do semestre.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus was carefully designed for students to acquire the tools necessary for planning, organizing,

managing, promoting and evaluating all types of events. Therefore, the first unit of the syllabus includes several

concepts and classifications that will allow students to identify existing events. In the second unit, the planning

stages will be covered, as well as the answers to 6 basic questions involved in all plans (Why? What? What

budget? For who? Where? When?). The aim is for students to understand that each planning stage is crucial for

the success of any event and that it
only ends when the event’s evaluation is made. This unit will allow students to plan and organize an event for the

community. With the concepts learned in the third unit students will be able to identify and apply the necessary

tools for planning and promoting the event that will be carried out at the end of the semester.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas (TP), sessões

tutoriais e aulas debate com a participação de organizadores de eventos convidados.

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de UC através da exploração e uso das ferramentas em contexto de

projeto.

1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”
b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5)

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o

estudante passa automaticamente para o regime de Exame.
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2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Escrita [PAE];

b) Prova Avaliação Oral [PAO]

c) Cálculo da classificação final: ([PAO]+3x[PAE])/4

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The learning/teaching process will be organized based on theoretical –practical sessions, tutorials and class

debates with the participation of event organizers as guest speakers.

The evaluation aims at demonstrating the competences acquired: analyzing and assessing the theoretical

concepts competences learned by project based learning.

1. Continuous Assessment:
a) "Mark-it" Project

b) Progress Report [PR]

c) Class Attendance of at least 75% [P]

d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In case students exceed the number of absences or do not pass by Continuous Assessment, they will

automatically be evaluated by exam evaluation.

2. Exam Evaluation:

a) Written Exam [WE];

b) Oral Examination [OE];

c) Final grade average: ([OE] +3 x [WE]) / 4

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento, quer dos

fundamentos teóricos, quer das aplicações práticas das matérias lecionadas. Depois da exposição dos

conteúdos teóricos, os alunos são convidados a desenvolver um conjunto de tarefas que irão permitir a

realização de um evento no final do semestre, com envolvimento dos alunos e docentes da ESTGV e com
projeção para a comunidade exterior. Será de grande utilidade para os alunos, os conhecimentos adquiridos

noutras unidades curriculares, que poderão ser aplicados na organização / divulgação do evento em questão.

Relativamente às aulas debate com a participação de organizadores de eventos convidados, pretende-se que

estas sejam interativas com forte intervenção dos alunos. Os convidados (organizadores de eventos) expõem

os seus conhecimentos durante 30 minutos, seguidos de questões colocadas pelos alunos.

Os alunos que não sejam aprovados no sistema de avaliação contínua, poderão realizar um exame escrito, de

cunho fortemente prático e um exame oral, onde se pretende não só verificar os conhecimentos adquiridos na

unidade curricular, mas a postura, a forma de estar e a linguagem utilizada pelo aluno, consideradas
determinantes na área de organização de eventos e marketing.

Embora não contando para a avaliação, os alunos são incentivados desde o primeiro dia, a participarem em

sistema de voluntariado em diversos eventos que se realizam na região (seminários, congressos,

espetáculos…)

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methods will allow students to acquire the knowledge and understanding of both theoretical

concepts and practical applications of the topics covered in classes. After presenting the theoretical concepts,

students are requested to develop tasks in order to organize an event at the end of the semester. Students and

lecturers will be involved in the organization of this event that will be promoted to the community. Concepts

learned in other curricular units will be useful to students, as they can apply them in the organization and
promotion of this event.

Regarding class debates with the participation of event organizers as guest speakers, students are encouraged

to actively participate in class. Guest speakers typically present for 30 minutes, followed by questions from

students.

Students who do not pass by continuous assessment can take a written exam that will be essentially practical,

and an oral exam to verify not only the knowledge acquired throughout the semester, but also student’s posture,

presence and communication skills, factors that are determinant in the field of marketing and the organization of

events.
Although it is not required, students are encouraged to participate as volunteers in several events that take

place in the region (seminars, conferences, concerts…).

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Allen, J.; O’Toole, W.; Harris R. & McDonnel, I. (2011). Festival and Special Event Management,5th ed. Brisbane:

John Wiley & Sons. ISBN: 9781742164618 (**)
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Allen, J. (2009). Event Planning: The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events, Fundraising

Galas, Conferences, Conventions, Incentives and Other Special Events. 2nd Ed. Canada: John Wiley & Sons.
ISBN: 978-0470155745 (**)

Allen, J.; O´Toole, W.; McDonnell, I. & e Harris R.(2008). Organização e Gestão de Eventos. Ed. Campus. (*)

Bowdin, G.; Allen, J.; O´Toole, W.; Harris, R. & Mcdonnell, I (2011). Events Management. 3rd Ed. Amsterdam:

Elsevier. ISBN: 978-1-85617-818-1 (*)

Hoyle, L.H. (2002). Event marketing: How to successfully promote events, festivals, conventions, and

expositions. New York: John Wiley & Sons. (*)

Pedro, F., Caetano J., Christiani K., Rasquilha L.(2012). Gestão de Eventos. Escolar Editora (*)

(*) Disponível na biblioteca
(**) Disponível em books.google.pt

Mapa XIV - Marketing Sectorial

10.4.1.1. Unidade curricular:

Marketing Sectorial

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Clarinda Serdeira da Costa Almeida TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta unidade curricular tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas no domínio da

identificação das especificidades de diferentes áreas sectoriais.

A aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a
abordagem por ensino por projeto. O estudante necessitará de utilizar um conjunto de conhecimentos

adquiridos noutras UC, aplicando-os na elaboração de um plano de marketing.

No final desta UC o estudante deverá ser capaz de:

•Identificar, recolher e analisar informação pertinente do meio envolvente

•Elaborar um plano de marketing: identificar claramente a estratégia a seguir, tomar decisões fundamentadas,

definir estratégias para cenários contingenciais.

•Desenvolver uma análise crítica.

•Apresentar e defender o seu plano de marketing.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of this curricular unit is to provide students with the basic skills for identify the specificities

of different sectorial areas.
This will be achieved by the combination of different teaching and learning methods, combining different spaces

and resources. However, the main approach will be project based learning. Students will need to use knowledge

acquired in other curricular units and apply them to do a marketing plan.

After completing this course, the students are expected to be able to:

•Identify, collect and analyze relevant information

•Develop a marketing plan: identify clearly the strategy to follow, make decisions and define strategies for

contingency scenarios.
•Develop a critical analysis.

•Present and defend its marketing plan.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.O Plano de Marketing: Sumário Executivo; Situação Atual; Análise SWOT; Objetivos; Estratégia de Marketing;
Programas de Ação; Controlo de Marketing; Planos de Contingência.

2.Conhecimento de sectores cujas especificidades configuram abordagens diferenciadas por parte do

profissional de marketing, e constituam tendências atuais, entre os quais:

Marketing farmacêutico
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Marketing das cidades

Marketing politico

Marketing no sector público

Marketing social

Marketing Vitivinícola
Marketing de Saúde e Bem-estar

Marketing Turístico

Marketing Desportivo

Marketing agro industrial

10.4.1.5. Syllabus:

1.The Marketing Plan: Executive Summary, Situation analysis, SWOT Analysis, Objectives, Marketing Strategy,

Programmes of Action, Control marketing. Contingency Plans.

2.Knowledge of specific sectors which make up different approaches by the marketer, and presenting current

trends, such as:

Pharmaceutical marketing

Cities Marketing
Political marketing

Marketing in the public sector

Social Marketing

Wine Marketing;

Marketing of Health and Welfare

Tourism Marketing

Sports Marketing
Marketing agro-industrial

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das

competências a atingir pelos alunos.
Inicialmente abordam-se os conceitos base por forma a que os alunos perceberem as especificidades do

marketing das diferentes áreas sectoriais.

Todo o desenvolvimento e abordagem posterior do programa pretende demonstrar a importância da gestão do

marketing para a concretização dos objetivos das organizações dos diferentes sectores abordados.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by students.

Initially we present the basic concepts so that students understand the specifics of the marketing of different

sectorial areas.

All subsequent development and approach of the syllabus to intend demonstrate the importance of marketing

management to achieve the objectives of organizations of the different sectors covered.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia a seguir assenta na lecionação de aulas teórico-práticas e na realização, acompanhamento,

apresentação e discussão de trabalhos práticos.
Procurar-se-á fomentar a participação dos alunos nos diferentes assuntos relacionados com as matérias do

programa, assentando numa forte interatividade quer entre a docente e os alunos, quer entre os próprios

alunos.

Pretende-se também convidar gestores de marketing de empresas dos diferentes sectores, para em aula,

exporem a sua experiência profissional relativamente à organização que representam. Pretende-se, ainda,

realizar visitas de estudo a empresas dos sectores abordados.

A metodologia de avaliação é constituída por uma prova escrita com uma ponderação de 50% e um trabalho de

grupo com a ponderação de 50% na classificação final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The following methodology is based on the teaching of theoretical-practical lessons and preparation, monitoring,

presentation and discussion of assignment.
Search will encourage the participation of students in different subjects related to the syllabus, promoting a

strong or interactivity between teacher and students and between students.

Sought to encourage participation by students in different subjects related to the syllabus, promoting a strong

interactivity between teacher and students and between students.

We also intend to invite marketing managers of companies of different sectors, for in the classroom, exposing

their experience concerning the organization they represent. It is intended, also, realize study visits to
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companies of sectors covered.
The evaluation methodology consists of a written test with a weighting of 50% and an assignment with a

weighting of 50% in the student´s final mark.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A unidade curricular será lecionada em aulas teórico-praticas, onde serão apresentados os conceitos teóricos

fundamentais acompanhados de exemplos empresariais, especialmente com a participação de convidados

representantes de empresas dos diferentes sectores.

Os alunos serão incentivados a participar nas aulas, para reforçar os seus conhecimentos e desenvolver as

suas capacidades de análise das estratégias de marketing das empresas.

A realização de um plano de marketing tem como objetivos específicos a compreensão e o domínio dos

conhecimentos teóricos e sua aplicação prática, fomentar o estudo e a análise das questões relacionadas com
a estratégia de marketing, o desenvolvimento de uma estratégia de marketing, assim como, uma análise crítica.

Todas estas metodologias serão utilizadas para atingir os objetivos da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit will be taught in theoretical and practical classes where we will present the fundamental

theoretical concepts accompanied by business examples, especially with the participation of guests from

different sectors.

Students will be encouraged to participate in class, to strengthen their knowledge and develop their capacities

for analysis of the marketing strategies.

The realization of a practical assignment, a Marketing Plan, has as specific objectives the understanding and

mastery of theoretical knowledge and practical application, to promote the study and analysis of issues related

to marketing strategy, developing a marketing strategy and developing a critical analysis.
All of these methodologies will be used in order to reach the objectives of the curricular unit.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Azevedo, A., Magalhães, D., Pereira, J. (2010), City Marketing - MyPlace in XXI - Gestão Estratégica e Marketing
de Cidades, Vida Económica, ISBN: 9789727883714

Italiani, F. (2006), Marketing Farmacêutico, Rio de Janeiro, Qualitymark, ISBN: 9788573036725

Kotler, P., J. Bowen, J. Makens (2009), Marketing for hospitality and tourism, New Jersey : Pearson Education,

5ª. Ed., ISBN: 9780135045596

Kotler, P. (2006), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 12ª Edição, Prentice –

Hall International Editions

Nunes, J.; Cavique, L. (2008), Plano de marketing, estratégia em ação; 2ª ed.; Dom Quixote, ISBN
9789722037105

Madeira, B.; Santos, R.; Rasquilha, L.; Caetano, J. (2007), Gestão de Marketing de Eventos Desportivos, Plátano

Editora, ISBN: 9789727705139

Simões, M.; Gravelho, M.; Caetano, J. (2012) Marketing Político - Poder e Imagem, Escolar Editora, ISBN

9789725923405

Mapa XIV - Recursos Humanos

10.4.1.1. Unidade curricular:

Recursos Humanos

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carla Maria Alves da Silva T - 19,5; TP - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Outro docente a designar na distribuição de serviço para 2013/2014 TP - 19,5

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Another teacher to be designated in the service distribution for 2013/2014 TP - 19,5

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Recursos Humanos tem como objetivo dotar os estudantes das competências básicas no
domínio da Gestão Rec. Humanos e do Direito Laboral. A aprendizagem dos conteúdos e das competências
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será proporcionada através da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e aprendizagem,

articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a abordagem por estudo de caso ou aplicações

práticas. No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

1. Avaliação pessoal: monitorizar o seu desenvolvimento pessoal, motivações, competências sociais e

comunicação.
2. Planeamento de carreira: reconhecer as oportunidades de trabalho e de formação, de forma a desenhar uma

estratégia de procura ativa de emprego de acordo com as competências e vocações. Preparação para

processos de recrutamento e seleção.

3. Estratégias de negociação: criar consenso através de contacto direto ou indireto e formal ou informalmente

com os outros.

4. Conhecer o essencial da legislação laboral

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Human Resources (HR) unit aims to provide students with basic skills in the field of HR Management and

Labour Law. The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and

techniques of teaching and learning, linking different spaces and resources, the main approach for case study
or practical applications. At the end of this course the student is able to:

1. Personal Self Assessment: monitoring personal progress and motivation in respect of building confidence,

self reliance, communication and social skills.

2. Career Planning: using knowledge of self, occupations,employment and training opportunities to make

realistic vocational choices and set up an appropriately timed job hunting strategy.

3. Negotiating / Influencing: to arrange an agreement with others or organisations by either direct or indirect

contact, formally or informally.

4. Knowing the essence of labor law

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução

2. Teorias Organizacionais
3. Fundamentos de Recursos Humanos

4. Recrutamento, Selecção e Socialização

5. Liderança, negociação e gestão de conflitos

6. Avaliação de desempenho, recompensas ecarreiras

7. Comunicação, cultura e identidade organizacional

8. Formação e desenvolvimento

9. Política Salarial e sistema de benefícios
10. Direito Laboral

10.4.1.5. Syllabus:

1. Introduction
2. Organizational Theories

3. Fundamentals of Human Resources

4. Recruitment, Selection and Socialization

5. Leadership, Negotiation and Conflict Management

6. Performance Evaluation/Assesment, Rewards and Careers

7. Communication, Organizational Culture and Identity

8. Training and Development 

9. Wage Policy and System Benefits
10. Employment Law

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A criação e desenvolvimento de saberes e competências com vista à compreensão, identificação e valorização
dos recursos humanos no âmbito organizacional, implica que o aluno conheça e analise os factores que estão

na base da eficácia e eficiência das Organizações: os fundamentos dos recursos humanos, processos

individuais e de grupo. Neste sentido é importante que o aluno conheça os pressupostos das teorias do

trabalho, os processos de recrutamento e selecção de pessoal, a problemática da liderança, o poder da

negociação e gestão de conflitos, a comunicação, aprendizagem e desenvolvimento.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The development of knowledge and skills for the understanding, identification and development of human

resources within organizational context, implies that student knows and analyze the factors that underlie the

effectiveness and efficiency of organizations likewise the fundamentals of human resources, individual and

group processes. Therefore it is important that students know the assumptions of theories of work, recruitment
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and selection of staff, the issue of leadership, the power of negotiation and conflict management,
communication, learning and development.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de Ensino/Aprendizagem baseia-se na exposição e discussão dos conteúdos a leccionar e aulas
teórico-práticas. São expostos os conceitos e apresentadas as metodologias, por vezes com recurso ao

videoprojector – data show. Nas exposições recorre-se frequentemente a exemplos ilustrativos concretos, em

particular do meio empresarial e tendo em conta o contexto de marketing. O desenvolvimento de alguns dos

conteúdos programáticos favorece ainda a aplicação mista da exposição e do método interrogativo como forma

de "construir" em conjunto as conclusões. São ainda explorados pequenos casos e artigos ilustrativos dos

conceitos e metodologias abordadas nas aulas; a resolução destes casos é feita individualmente ou em grupo e

as conclusões são depois expostas na própria aula, discutindo-se as diferentes propostas e sugestões feitas
pelos grupos e confrontando-as coma teoria. A avaliação à disciplina será feira por frequência e/ou exame final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies are based on observation, presentation and discussion of the contents teaching in
theoretical and practical sessions. The human resources concepts and methodologies are exposed and

presented, sometimes using the projector – data show – and often referring to concrete examples, particularly

from business and taking into account the marketing context. The development of some of the syllabus also

favors the application of mixed exposure and questioning of the method as a way to "build" together the

conclusions. They are still explored practical cases studies and some articles that illustrate the concepts and

methodologies discussed in class. The resolution of these cases is done individually or in groups and the

findings are then exposed in their own classroom, discussing the various proposals and suggestions made by

groups and comparing them with human resources theory. The unit assessment is made by final evaluations
tests.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A aplicação de uma metodologia de ensino fundamentada em critérios conceptuais e empíricos, baseada na

participação activa dos alunos, possibilita aos alunos a compreensão, análise e discussão das dinâmicas e

problemáticas psicossociais no âmbito das Organizações e as suas implicações na eficácia e eficiência

organizacionais. 

O desenvolvimento das capacidades de análise e reflexão crítica serão ainda estimuladas através da

exploração de casos práticos e discussão de case study(ies).

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The application of a teaching methodology based on conceptual, empirical and pedagogical criteria, centered on

active participation of students, enables students to understand, analyze and discuss the psychosocial

dynamics within organizational context as well as its implications in the effectiveness and efficiency of

organizations.The development of analytical and critical thinking will also be encouraged through the exploration
and discussion of case studies.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Ferreira Carvalho, J.M. et al. (1996). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw Hill.
Chiavenato, I. (2004). Recursos Humanos, o Capital Humano das Organizações (8ª Ed.) S. Paulo: Atlas.

Moura, E. (1993). Recursos Humanos, Gestão e Sociedade. Lisboa: Sílabo.

Caetano, A.; Vala, J. (2000). Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH Editora.

Costa, R.F. (2003). Persona. Lisboa: Bertrand.

Câmara, P.B. et al. (2003). Humanator (5ª Ed.). Lisboa: D. Quixote.

Livros recomendados:
Peretti, J.M. (2001). Recursos Humanos (3ª Ed.). Lisboa: Edições Sílabo

António Villar & Associados (2011) Direito do Trabalho em 100 Quadros (2ªEd.). Vida Económica

Código do Trabalho.

Mapa XIV - Decisões de Investimento e Financiamento

10.4.1.1. Unidade curricular:

Decisões de Investimento e Financiamento
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Pedro Soares Pinto TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Enquadramento e Objetivos da Unidade curricular

A disciplina de Decisões de Investimento e Financiamento tem como objetivo geral dotar os estudantes das

competências básicas no domínio da avaliação de investimentos. Trata-se por isso de uma introdução aos

conceitos e às práticas das decisões de investimento e financiamento.A aprendizagem dos conteúdos e das

competências será proporcionada através da combinação de diferentes métodos e técnicas de ensino e

aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a abordagem por ensino por
projeto. Competências a adquirir pelos estudantes

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de:

- tomar de decisões de investimento e financiamento

- processar informação

- analisar e interpretar informação

- trabalhar em grupo

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Background and Objectives of the curriculum unit.

The discipline of Financing and Investment Decisions generally aims to provide students basic skills in the field

of investment valuation. This is why an introduction to concepts and practices of investment and financing
decisions. The learning of content and skills will be provided through a combination of different methods and

techniques of teaching and learning, linking different spaces and resources, the main approach to teaching by

design. Skills to be acquired by students

At the end of this course the student is able to:

- Take financial and investment decisions

- Process Information

- Analyze information and intrepretar

- Working in groups

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceito de Investimento.

2. Classificação dos investimentos.
3. O valor do dinheiro no tempo

4. Valorização e selecção dos projectos de investimento em ambiente de incerteza

5. Análise comparativa dos critérios de seleccção de investimentos

6. As diferentes fontes de financiamento

7. Selecção das fontes de financiamento

10.4.1.5. Syllabus:

1. Concept of Investment.

2. Classification of investments.

3. The value of money over time

4. Valuation and selection of investment projects in an uncertain environment
5. Comparative analysis of the criteria for selection of the investment

6. The different sources of funding

7. Selection of funding sources

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para além dos exercícios práticos de acompanhamento aos conhecimentos teóricos lecionados é proposto aos

alunos a realização de um trabalho em grupo a partir da informação contabilística/financeira de uma empresa.

Pretende-se que o aluno seja capaz de operacionalizar um conjunto de competências no âmbito da decisão de

investimento. A realização do trabalho permite ao aluno, um contacto mais direto com a realidade empresarial e
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aplicar um conjunto de conhecimentos em unidades curriculares anteriores.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In addition to practical exercises accompanying theoretical knowledge lected is offered to students achieving a
work group from the accounting data / financial company. It is intended that the student is able to operationalize

a set of skills in the context of investment decision. The completion of the work allows the student a more direct

contact with business reality and apply a set of skills in previous courses.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Privilegia-se o estudo de casos práticos, com aderência à realidade empresarial, no âmbito da Avaliação de

Investimentos;

Estimula-se o trabalho em grupo em aula, modificando a atitude do formando recetor de conhecimento, para o

formando ativo recetor e emissor de conhecimento, refletindo sobre o conceito de investimento, a sua

avaliação e financiamento;

A avaliação será feita por teste escrito (70%) e um trabalho de grupo (30%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The focus is the study of practical cases, with adherence to the business reality in the Evaluation of Investment;

Stimulates the group work in class, changing the attitude of the learner recetor knowledge, to form active

recetor and emitter of knowledge, reflecting on the concept of investment, their evaluation and financing.
The assessment will be made by written test (70%) and a group work (30%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Para além dos exercícios práticos de acompanhamento aos conhecimentos teóricos lecionados é proposto aos

alunos a realização de um trabalho de grupo a partir da informação contabilística/financeira de uma empresa.

Pretende-se que o aluno seja capaz de operacionalizar um conjunto de competências no âmbito da avaliação e

financiamento de investimentos. A realização do trabalho permite ao aluno, um contacto mais direto com a

realidade empresarial aplicar um conjunto de competências já adquiridas em unidades curriculares anteriores.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In addition to practical exercises accompanying theoretical knowledge lected is offered to students achieving a

work group from the accounting data / financial company. It is intended that the student is able to operationalize

a set of skills in the evaluation and financing of investments. The completion of the work allows the student a

more direct contact with business reality applying a set of skills already acquired in previous curricular units.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Damodaran, A. (2012). "Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset",

Willey Finance (3º Edition)

Martins, A.; Cruz,I; Augusto, M. Silva, P.; Gonçalves. P. (2009). "Manual de Gestõ Financeira Empresarial",
Coimbra Editora

Menezes, H.C. (2001). "Principios de Gestão Financeira", Fundamentos (11º Edição)

Mithá,O. (2009), "Análise de Projectos de Investimento" Edição Escolar

Soares, I.; Moreira, J.; Pinho, C. Couto, J. (2008), "Decisões de Invetimento - Análise Financeira de projectos", 2º

Edição, Silabo

Mapa XIV - Planeamento e Simulação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Planeamento e Simulação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Augusto Rosa Bastos TP - 19,5; PL - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objectivos e resultados esperados da aprendizagem:

- Aplicar de forma integrada e prática conceitos e técnicas de gestão, estratégia e marketing;

- Adaptação das vivências teóricas á realidade prática e competitiva das empresas;
- Compreender as alterações do ambiente e as suas respectivas implicações em termos de gestão;

Competências a desenvolver:

- Liderança e trabalho em equipa

- Análise de mercados e concorrência

- Planificação de um plano de negócios

- Execução de Planos de Gestão a curto e longo prazo

- Controlo e analise de resultados
- Análise de mercados e concorrência

- Planificação de um plano de negócios

- Execução de Planos de Gestão a curto e longo prazo

- Controlo e analise de resultados

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives and expected learning outcomes:

- Implement an integrated and practical concepts and techniques of management, strategy and marketing;

- Adaptation of the theoretical to reality practical experiences and competitive enterprises;

- Understand the environmental changes and their implications for management;

Skills to develop:

- Leadership and teamwork

- Market analysis and competition

- Planning a business plan

- Implementation of Management Plans for the short and long term

- Monitoring and analysis of results

- Market analysis and competition

- Planning a business plan
- Implementation of Management Plans for the short and long term

- Monitoring and analysis of results

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A - Planeamento:

1 O marketing estratégico e o marketing operacional

2 Como elaborar um plano de negócios

3 Elaboração de um plano de negócios

B - Simulador:

1 Apresentação da Unidade Curricular e do Simulador 
2 Modelos de Gestão e Metodologia de Simulação 

3 Simulação Teste, Análise do Cenário da Empresa e Mercado 

4 Plano de Negócios 

5 Análise de Resultados e Preparação da Decisão 

6 Apresentação e Discussão dos Resultados Globais

10.4.1.5. Syllabus:

A - Planning:

The first strategic marketing and operational marketing

2 How to develop a business plan

3 Developing a business plan

B - Simulator:

1 Presentation of the Curricular Unit and Simulator

2 Management Models and Simulation Methodology

3. Simulation Testing, Analysis and Company Market Scenario

4 Business Plan
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5 Analysis of Results and Preparation of Decision

6 Presentation and Discussion of Overall Results

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O trabalho com o simulador e a elaboração do plano de negócios permitirão desenvolver e aplicar os conceitos

propostos nos conteúdos programáticos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The work with the simulator and the development of the business plan will develop and apply the concepts

proposed in the syllabus.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino para o planeamento está assente na exposição de conteúdos e na elaboração de um

trabalho prático.

A metodologia de ensino para o simulador está assente num programa de simulação de gestão. Este programa

simula as principais varáveis na gestão de uma empresa.

A metodologia de simulação tem como base quatro princípios base:

- Aprender fazendo

- O aluno tem uma atitude 100% activa neste método, e a disciplina só acontece com os “inputs” do aluno.
- Ensaio, erro, novo ensaio…

- Na gestão, a experiência é um factor determinante para a segurança da decisão. Com este método é permitido

ao aluno repetir e aprender com os erros.

- A simulação permite ao aluno obter resultados concretos e quantitativos das suas decisões.

- Este método de simulação tem como base o princípio da interferência, isto é, tal como no mercado real, as

decisões das outras empresas (grupos de trabalho) vão interferir nos resultados da minha empresa.

Avaliação:
50% Plano de Negócios + 50% Simulador

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology for planning is based on display content and elaboração practical work.

The teaching methodology for the simulator is based on a simulation program management. This program
simulates the main variables in running a business.

The simulation methodology is based on four principles:

- Learning by doing

- The student has a 100% active attitude in this method, and discipline only happens with the "inputs" of the

student.

- Trial, error, new test ...

- In management, the experience is a key factor for the security of the decision. With this method the student is
allowed to repeat and learn from mistakes.

- The simulation allows students to obtain quantitative results and their decisions.

- This simulation method is based on the principle of interference, ie, as in the real market, the decisions of other

firms (working groups) will interfere with the results of my company.

Evaluation:

50% Business Plan + 50% Simulator

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A simulação deve promover o raciocínio ao nível de todas as decisões, apostando no aprender fazendo. Assim,

cada um será o Gestor da sua empresa e terá de analisar os consumidores e suas necessidades e planear

estratégias: seleccionando o seu target e definir o seu mix de Produto, Preço, Promoção e Distribuição, de
forma a criar um produto atractivo e competitivo.

O Jogo de Gestão é um método de ensino completamente novo, que se baseia na simulação de cada uma das

variáveis que actuam num mercado real e competitivo.

O modelo utilizado na unidade curricular é em tudo idêntico ao utilizado no mundo real: os alunos não só

planificam as acções, como as executam e conferem os resultados das suas acções, repetindo este ciclo de

forma continuada.

O plano de negócios permitirá aprender a planear em diferentes contextos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The simulation should promote thinking across all the decisions, focusing on learning by doing. So each one will

be the manager of your company and will have to analyze the consumers and their needs and plan strategies:
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selecting your target and set its mix of Product, Price, Promotion and Distribution, to create an attractive and

competitive Product .
The game management is a totally new teaching method, based on the simulation of each of the variables which

act on a real market competitiveness.

The model used in the curricular unit is identical to that used in the real world: students not only plan the actions,

such as running and give the results of their actions, repeating this cycle continuously.

The business plan will enable to learn how to plan in different contexts.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Vaughan Evans (2012), FT Essential Guide to Writing a Business Plan: How to win backing to start up or grow

your business, FT Press ISBN-10: 0273757989ISBN-13: 9780273757986

Software de Simulação

Business Plan Pro

Manual do Simulador

Mapa XIV - Qualidade e Certificação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Qualidade e Certificação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Odete Monteiro Lopes TP - 39,0

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Enquadramento e Objetivos da Unidade curricular

A disciplina de Qualidade e Certificação tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências

básicas no domínio da gestão da qualidade, bem como de algumas técnicas de controlo da qualidade. Trata-se

por isso de uma introdução aos conceitos e às práticas da qualidade numa empresa numa óptica de gestão.A

aprendizagem dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a
abordagem por ensino por projeto. 

Competências a adquirir pelos estudantes

No final desta unidade curricular o estudante é capaz de: 

Recolher e processar informação, articulando o planeamento da qualidade com a estratégia da empresa;

Analisar e interpretar dados, aplicando diferentes técnicas de controlo da qualidade;

Tomar decisões, que lhe permitam implementar, com eficácia, um sistema de gestão da qualidade.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general aim of the course of Quality Certification is to provide students basic skills in the field of quality

management, as well as some techniques of quality control. It concerns an introduction to the concepts and

quality practices of the companies for management purposes. The contents learning and skills will be provided
through a combination of different methods and teaching techniques, using different spaces and resources,

being the main approach the project based learning.

At the end of this course students are able to:

Collect / Process Information, coordinating quality planning with the company's strategy;

Analyzing and interpreting data, applying different techniques of quality control;

Decision making, enabling the implementation, effectively, of a quality management system.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Noções de Qualidade

2. Evolução do conceito de Qualidade

3. Modelos da Qualidade

4. Qualidade em Portugal
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5. Os sistemas de gestão da qualidade.

6. Planeamento e Gestão da Qualidade: Ciclo de gestão da Qualidade

7. Os custos da Qualidade

8. A Qualidade Total (TQM)

9. Ferramentas da Qualidade

10. SPC - Controlo Estatístico do Processo

10.4.1.5. Syllabus:

1. Quality definition

2. Evolution of the quality concept
3. Quality Models

4. Quality in Portugal

5. The quality management systems: ISO 9000 standards

6. Planning and Quality Management: Quality Management Cycle

7. Quality costs

8. The Total Quality Management (TQM).

9. Quality Tools
10. SPC - Statistical Process Control

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são organizados de forma a permitir o desenvolvimento gradual das
competências a atingir pelos alunos, pretendendo-se que nesta unidade curricular sejam abordadas as

temáticas da qualidade numa perspectiva de gestão e algumas técnicas de conttrolo da qualidade.

Todos os tópicos que constituem o programa são ilustrados com exemplos elucidativos e é também simulada a

implementação de um sistema de gestão da qualidade numa empresa.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is organized to allow the gradual development of skills to be achieved by the students. In this

course quality is aproached in a management perspective and, in a more operacional perspective, with some

techniques of quality conttrol.

All subjects included in the syllabus are illustrated with clear examples and is also simulated the implementation

of a quality management system in a company.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica seguida nas horas de contacto assenta na exposição de conteúdos e dinamização

dos mesmos através da análise de determinadas realidades empresariais, incentivando-se a discussão

colectiva, no sentido de permitir a evolução dos alunos ao longo do seu processo de aprendizagem. Nas horas
tutorais, a docente faz o acompanhamento dos alunos em gabinete.

A metodologia de avaliação é constituída por uma prova escrita de exame, um trabalho de grupo e a qualidade

da participação, com ponderações de 50%, 40% e 10%, respectivamente, na classificação final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology followed in the teaching contact hours is based on exposure and promotion of contents,

through the analysis of certain business realities. The ultimate goal is to encourage class discussions, impelling

the student’s development throughout their learning process. In tutorials hours, outside classes, the teacher

give support to students during the execution of the team work assignment.

The evaluation methodology consists of a written test, a team work assignment and participation quality in

classes weighting 50%, 40% and 10%, respectively, in the student’s final mark.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos

fundamentos teóricos quer das aplicações práticas das matérias lecionadas, O acompanhamento dos
conteúdos por parte dos alunos ao longo do semestre é incentivado, por um lado, pela análise de casos práticos

e realização de exercícios de aplicação nas aulas teórico-práticas e, por outro, pela realização de um trabalho

prático cujo objectivo específico é a simulação da implementação de um sistema de gestão da qualidade numa

empresa.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of either the theoretical or
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practical applications of the course contents. 

The student’s learning process, followed throughout the semester, is encouraged through the analysis of case
studies and pratical exercises, and also by carrying out a team work assignment whith a specific goal of

simulating de implementation of a quality management system in a company.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Pires, A. Ramos (2012); “Sistemas de Gestão da Qualidade”, Edições Sílabo

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.

NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos. 

Ganhão, Fernando Nogueira (1991); “A Qualidade Total”, CEDINTEC., Lisboa

Juran, J. M. (1988); “Planning for Quality”, Free Press., New York 

Feigenbaum, Armand V. (1986); “Total Quality Control.”, 3 rd. ed. McGraw-Hill, Inc., New York

Deming, W. Edwards (1986); “Out of the Crisis”, Mit Press., Cambridge, Mass 
Banks, Jerry (1989); “Principles of Quality Control”, John Wiley & Sons, New York

Schroeder, R. G. (1993); "Operations Management", 4th Ed., McGraw-Hill, Inc., New York

Maroco, J. (2011), "Análise estatística com o SPSS Statistics". Report Number

Mapa XIV - Opção Livre I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Opção Livre I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Docente dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Pode(m) existir ou não outro(s) docente(s), dependendo da unidade curricular escolhida em outro ciclo de
estudos

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Could or not exist other (s) teacher (s), depending on the chosen curricular unit from another cycle of studies

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos.

A unidade curricular de Opção Livre I representa uma oportunidade de estudo mais aprofundado de temas e
matérias que interessem aos alunos. Procura-se diversificar a oferta das disciplinas, diferenciando temas e

conteúdos, indo ao encontro das principais linhas e assuntos da atualidade, com a lógica da formação do

indivíduo, na sua globalidade. 

Esta opção empreenderá, assim, uma hipótese de formação complementar, que permite a possibilidade de

envolvimento dos alunos, numa base opcional, em áreas afins do curso ou em outras do seu interesse, fora do

quadro do curso (outro curso do departamento de Gestão ou da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Viseu).

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Depending on the curricular unit chosen from another cycle of studies

The unit of Free Option I (Opção Livre I) represents an opportunity for further study of themes and issues of
interest to students. It seeks to diversify the supply of the disciplines, different themes and content, meeting the

main lines and current affairs, with the logic of the formation of the individual as a whole.

This option will undertake, therefore, a hypothesis further training, which allows the possibility of involvement of

students, on an optional basis, in areas like travel or other of interest outside the framework of the course (the

other course from Management Department or from School of Technology and Management of Viseu (Escola

Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

10.4.1.5. Syllabus:
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Depending on the curricular unit chosen from another cycle of studies

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Depending on the curricular unit chosen from another cycle of studies

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Depending on the curricular unit chosen from another cycle of studies

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Depending on the curricular unit chosen from another cycle of studies

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Dependente da unidade curricular escolhida em outro ciclo de estudos

Mapa XIV - Projecto e Empreendedorismo

10.4.1.1. Unidade curricular:

Projecto e Empreendedorismo

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Samuel Ferreira de Barros TP - 19,5; S - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Outros Docentes do Departamento de Gestão dependendo do número de estágios previstos.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Other teachers of Management Department depending on the the number of internships.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objectivo principal: proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicação prática integrada dos conhecimentos

e competências adquiridas nas diversas unidades curriculares ao longo do curso, num exercício global, dando-

lhes uma orientação convergente e um sentido de utilidade objectiva.
Competências a desenvolver:

1. Desenvolver e consolidar os referidos conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos e

proporcionar uma efectiva ligação da teoria à prática.

2. Desenvolver o espírito de inovação e iniciativa dos alunos.

3. Desenvolver as capacidades para trabalhar em equipa e para resolver problemas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Main objective: to provide students with the opportunity for practical application of integrated knowledge and

skills acquired in various courses throughout the course in a global exercise, giving them a convergent

orientation and a sense of objective utility.

Skills to develop:
1. Develop and consolidate such knowledge and skills acquired by students and provide an effective link theory

to practice.
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2. Developing the spirit of innovation and entrepreneurship students.
3. Develop the skills to work in teams and solve problems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Os trabalhos a realizar por cada grupo poderão ser de diferente natureza indicando-se, a título de exemplo, os
seguintes:

1. Elaboração de um projecto de desenvolvimento de um produto/serviço atravessando todas as fases de

criação de valor, essencialmente aquelas que aplicam as ferramentas de marketing para chegar ao

consumidor;

2. Elaboração de um projecto empresarial que tenha por base uma ideia de negócio com características

inovadoras ou a reformulação, nesta mesma base, de uma empresa já existente;

3. Elaboração de um projecto no seio de uma empresa com vista à resolução de um problema detectado;
4. Elaboração de um novo projecto ou aperfeiçoamento do projecto desenvolvido ao longo do segundo ano

lectivo para que possa ser sujeito a validação junto de concursos nacionais ou internacionais relevantes.

Sessões sobre Empreendedorismo

10.4.1.5. Syllabus:

The work performed by each group may be of different nature indicating, for example, as follows:

1. Preparation of a project to develop a product / service through all stages of value creation, primarily those

that apply marketing tools to reach the consumer;

2. Developing a business plan that is based on a business idea with innovative features or reformulation, on the

same basis of an existing company;

3. Preparation of a project within a company with a view to resolving a perceived problem;
4. Development of a new project or enhancement project developed during the second academic year in order

to be subject to validation by the relevant national or international competitions.

Sessions on Entrepreneurship

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A elaboração dos projectos permite alcançar o objectivo principal e o desenvolvimento das competências, 1 e

3. Quanto à competência 2, será totalmente desenvolvida, no caso do aluno implementar o projecto.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The project design will achieve the main objective and skills development, 1 and 3. The competence No 2, will be

fully developed in the case of student implement project.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino utilizada na disciplina assenta em práticas pedagógicas que envolvem o método

expositivo nas aulas síntese para o conjunto dos alunos, bem como os métodos interrogativo e activo nas

sessões de acompanhamento dos grupos de trabalho.

A avaliação da aprendizagem é efectuada com base em trabalho de grupo que deverá ser desenvolvido em

diferentes fases.

A apresentação e discussão dos relatórios finais serão feitas por cada grupo perante um júri constituído pelos
docentes da unidade curricular.

Todas as apresentações acima referidas serão efectuadas obrigatoriamente por todos os elementos dos

respectivos grupos, sendo a avaliação atribuída ao grupo.

Os grupos de trabalho serão constituídos por um máximo de 3 elementos (em casos devidamente

fundamentados poderão ser admitidos mais elementos por grupo).

A apresentação do trabalho final fica condicionada a uma avaliação prévia por parte dos docentes da unidade.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology used in the discipline based on pedagogical practices that involve the expository

method in class overview for all students as well as questioning the methods and active follow-up sessions in

working groups.

The learning evaluation is made based on group work to be developed in different phases.
The presentation and discussion of final reports will be made by each group before a jury composed of teachers

of the course.

All presentations mentioned above shall be made mandatory for all elements of the respective groups, and the

evaluation assigned to the group.

The working groups will consist of a maximum of three elements (in duly substantiated cases may be admitted
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more elements per group).

The presentation of the final work is subject to prior assessment by teachers of the unit.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

O trabalho autónomo do aluno, com a devida orientação, permite verificar qual a capacidade dos alunos para

empreender, liderar e trabalhar em grupo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The independent student work, with proper guidance, which allows you to check the students' ability to engage,

lead and work together.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Bibliografia recomendada ao longo do cursos em outras unidades curriculares.

Apresentação de videos com casos de sucesso de empreendedorismo.

Mapa XIV - Estágio

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estágio

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira S - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Outros docentes do Departamento de Gestão a designar mediante o número de estágios.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Other teachers of Management Department depending on the the number of internships.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos gerais do estágio os seguintes:

a) Aplicação de conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo da formação académica.

b) Facilitar a inserção do profissional do futuro licenciado em Marketing no mercado de trabalho.

c) Ensaiar práticas ajustadas às necessidades do mercado de trabalho. 

d) Avaliar o interesse e perfil do estagiário para o exercício de uma profissão em Marketing e a sua

disponibilidade para a execução de tarefas diferenciadas, consoante os sectores em causa.

e) Permitir ao aluno afirmar-se como pessoa, cidadão e futuro profissional do sector, avaliando a sua

capacidade de adaptação a novas situações.
f) Reforçar o relacionamento da ESTGV, através do Curso de Marketing, com as instituições e empresas da

região.

Competências a desenvolver:

Tomada de decisões; analisar/interpretar informação; comunicação verbal e escrita; organizar tarefas,

responsabilidade; gestão de tempo; autonomia; capacidade de trabalho, trabalho em grupo.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objectives are the following stage:

a) Application of theoretical and practical knowledge acquired through academic training.

b) Facilitate the inclusion of the future of the professional degree in Marketing in the labor market.
c) Rehearse practices tailored to the needs of the labor market.

d) Assess the interest and profile of the trainee to practice a profession in marketing and their willingness to

perform different tasks depending on the sectors concerned.

e) Allow the student to assert himself as a person, citizen and professional future of sector, assessing their

ability to adapt to new situations.

f) Strengthen the relationship of the ESTGV, through Marketing Course, with institutions and companies in the

region.
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Skills to develop:

Decision making, analyze / interpret information, verbal and written communication, organize tasks,

responsibility, time management, autonomy, ability to work, work in groups.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

No final do ciclo de estudos, implementamos um mecanismo de aplicação das competências adquiridas, em

ambiente real de trabalho, em especial as competências específicas de um profissional de marketing, com

carácter prático que favoreçam a sua integração no mercado de trabalho.Existem um Regulamento de Estágio

e um Protocolo de Estágio.

10.4.1.5. Syllabus:

At the end of the study cycle, we implemented a mechanism for applying the acquired skills in real working

environment, in particular the specific skills of a marketing professional, with a practical nature that promote

their integration into the labor market.There are a Rules of Internship and Internship Protocol.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Neste caso, os conteúdos programáticos são substituídos pelas competências que o aluno irá desenvolver no

local de estágio, em especial as competências específicas de um profissional de marketing.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In this case, the syllabus contents are replaced with the skills that students will develop at the local stage, in

particular the specific skills of a marketer.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Dada a natureza integradora e transversal, a avaliação a esta unidade curricular apresenta formatos distintos,

processando-se por intermédio de apresentação, discussão e defesa de um relatório perante um júri,

constituído para o efeito e, do trabalho desenvolvido na instituição de estágio.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Given the nature of integrative and cross-sectional, assessment at this curricular unit presents distinct formats

and carried out through presentation, discussion and defense of a report to a jury, made up for that purpose, and

the work of the institution of probation.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Como o objetivo de aprendizagem da unidade curricular é complementar a formação académica do aluno em

ambiente de trabalho, o método prático ou "aprender fazendo" in situ terá de ser o escolhido.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

As the learning objective of the course is to complement the student's academic and work environment, the

practical method or "learning by doing" in situ must be chosen.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Não é utilizada nenhuma bibliografia específica da unidade curricular. O aluno faz a sua própria pesquisa

bibliográfica. É também uma ocasião para rever muita da bibliografia utilizada ao longo do curso e que possa
ser relevante para o trabalho desenvolvido na instituição de acolhimento e/ou para o relatório de estágio.

Mapa XIV - Desenho e Modelação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Desenho e Modelação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Responsável Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar TP - 19,5

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
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Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso PL - 39,0

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Octávio Nuno Chaves de Freitas Cardoso PL - 39,0

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Desenho e modelação tem como objetivo geral dotar os estudantes das competências básicas

de “pensar” as formas e características de um objecto, desde a fase de concepção até à produção. Trata-se

por isso de uma introdução aos conceitos e às práticas de esboço e modelação, através da progressiva

exploração de ideias e possibilidades, e emparelhando métodos e processos físicos e virtuais. A aprendizagem

dos conteúdos e das competências será proporcionada através da combinação de diferentes métodos e

técnicas de ensino e aprendizagem, articulando diferentes espaços e recursos, sendo o principal a abordagem
por ensino por projeto. No final desta unidade curricular o estudante é capaz de ter competência com uma série

de ferramentas e métodos para criação e desenvolvimento de um produto;

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of drawing and modeling usually aims to provide students the basic skills of "thinking" the forms

and characteristics of an object from the design stage through to production. This is why an introduction to

concepts and practices of drafting and modeling, through progressive exploration of ideas and possibilities, and

matching methods and the physical and virtual. The learning of content and skills will be provided through a

combination of different methods and techniques of teaching and learning, linking different spaces and

resources, the main approach to teaching by design. At the end of this course the student is able to be

empowered with a range of tools and methods for creating and developing a product.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução: história e tipologias de desenho

2. Os meios e suportes de desenho

3. Linhas e formas gemétricas elementares
4. Perspectivas e indicadores de profundidade

5. Técnicas de cor e representação de materiais

6. Descrição do objecto e o seu contexto

7. Desenhos construtivos e desenvolvimento

8. Design e modelação 3D

9. Introdução à modelação 3D

10. Montagem de conjuntos
11. Representação de projecções e perspectivas (drawing) 

12. Elementos para o projecto MARK'it: esquissos para apresentação da ideia; apresentação tridimensional

dos elementos do projecto que sejam pertinentes; apresentação em diferentes perspectivas para posterior

utilização ou disponibilização para unidades curriculares subsequentes. 13. Software: Autodesk Inventor e/ou

3DStudio Max

10.4.1.5. Syllabus:

1. Introduction: history and types of design

2. The means and media design

3. Gemétricas elementary lines and shapes

4. Perspective and depth indicators

5. Techniques representative of color and materials
6. Description of the object and its context

7. Construction drawings and development

8. Design and 3D modeling

9. Introduction to 3D modeling

10. Assembly of

11. Representation of projections and perspectives (drawing)

12. Elements for the draft MARK'it: sketches for presentation of the idea; three-dimensional presentation of
project that are relevant, presentation in different perspectives for further use or made available for subsequent

courses. 

13. Software: Autodesk Inventor and / or 3DStudio Max

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Todo o conteúdo programático está relacionado com o desenvolvimento da capacidade de análise crítica

objectiva, de inovação e de idealização de novas soluções; desenhando e modelando as soluções sabendo
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aplicar a novos projectos. Por isso o programa vai desde os meios e suportes de desenho até à modelação 3D

virtual.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

All program content is related to the development of the ability to objectively review, innovation and ideation of

new solutions, drawing and modeling solutions to apply knowledge to new projects. So the program goes from

the media and media design to 3D virtual modeling.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodo de Ensino

O processo de ensino/aprendizagem será organizado com base em sessões teórico-práticas e sessões

tutoriais de prática laboratorial.

Método de Avaliação

O sistema de avaliação visa a demonstração de competências: a análise e avaliação dos conhecimentos

teóricos adquiridos e das competências de unidade curricular através da exploração e uso das ferramentas em
contexto de projeto.

1. Avaliação Contínua:

a) Projeto “Mark-it”

b) Relatório de Progresso [RP]

c) Participação Presencial mínima de 75% [P]

d) Cálculo da classificação final: (3x[Mark-it]+[RP]+[P])/5

No caso de ultrapassar o número de faltas ou de não obter aprovação por avaliação contínua, o estudante

passa automaticamente para o regime de Exame.

2. Avaliação Regime de Exame:

a) Prova Avaliação Teórica [PAT];

b) Prova Avaliação Prática [PAP] (“in situ”)

c) Cálculo da classificação final: ([PAT]+2x[PAP])/3

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Method of Teaching

The process of teaching / learning will be organized on the basis of theoretical and practical sessions and

tutorials, laboratory practical sessions.
Method of Assessment

The evaluation system aims at demonstration of skills: analysis and assessment of theoretical knowledge and

skills through the course of exploration and use of tools in the context of the project.

1. Continuous Assessment:

a) Project "Mark-it"

b) Progress Report [RP]

c) Attendance of at least 75% [P]
d) Calculation of the final grade: (3x [Mark-it] + [PR] + [P]) / 5

In the case of exceeding the number of missed or did not get approval for continuous assessment, the student

will automatically switch to the system of examination.

2. Evaluation Scheme for Examination:

a) Theoretical Assessment Test [PAT];

b) Evidence Assessment Practice [PAP] ("in situ")
c) Calculation of the final grade: ([PAT] +2 x [PAP]) / 3

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Com a metodologia proposta espera-se que cada aluno se prepare e compareça a todas as aulas e contribua

regular e substancialmente para o projecto de seu grupo. A experiência com unidades curriculares em que os

alunos têm que desenvolver um produto é que eles geralmente desenvolvem altas expectativas para seus

projectos e dediquem substancialmente mais tempo do que os professores exigem.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

With the proposed methodology is expected that each student will prepare for and attend all classes and

contribute regularly and substantially to the design of your group. The experience with courses in which

students have to develop a product that they often develop high expectations for their projects and devote
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substantially more time than required by the instructors.
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1 Edition (August 9, 2011) 

Sketching (12th printing): Drawing Techniques for Product Designers [Hardcover] Roselien Steur (Author),
Koos Eissen (Author) BIS Publishers (April 1, 2009)

Morais, Simões; “Desenho Técnico Básico 3”; Porto Editora; 23ª Edição.

Julián, Fernando, Albarracín, Jesus (2005) Desenho para designers industriais, Lisboa, Editorial Estampa


