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ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

A3. Ciclo de estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A3. Study programme:
Office Administration Studies

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série - N.º 114 - 15 de Junho de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Línguas

A6. Main scientific area of the study programme:
Languages

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

222

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

310

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

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

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
seis semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
six semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A11. Condições específicas de ingresso:
Preferência Regional: 30% das vagas disponíveis.

A11. Specific entry requirements:
30% of the available places

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (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 programme (if applicable)

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

Assessoria de Direcção Executive Secretarial Studies

Secretariado Clínico Medical Secretarial Studies

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Assessoria de Direcção

A13.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A13.1. Study programme:
Office Administration Studies

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Assessoria de Direcção

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Executive Secretarial Studies

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

ECTS ECTS



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 3/136

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym Obrigatórios

/ Mandatory

ECTS

Optativos

/ Optional

ECTS*

Línguas L 74 0

Ciências Sociais CS 40 0

Informática I 16 0

Ciências Empresariais e de Administração CEAD 14 0

Gestão GES 12 0

Ciências Jurídicas CJ 6 0

Matemática M 4 0

Contabilidade C 4 0

Ciências Empresariais e da Administração/Ciências Jurídicas/ Ciências

Sociais/ Ciências e Tecnologias da Saúde/ Contabilidade/ Engenharia

Geográfica / Gestão / Informática / Línguas / Matemática

CEAD/CJ/CS/CTS/C/EGG/GES/I/L/M 0 10

(9 Items)  170 10

Mapa I - Secretariado Clínico

A13.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A13.1. Study programme:
Office Administration Studies

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Secretariado Clínico

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Medical Secretarial Studies

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*

Línguas L 56 0

Ciências Sociais CS 40 0

Ciências e Tecnologias da Saúde CTS 36 0

Informática I 16 0

Ciências Jurídicas CJ 6 0

Ciências Empresariais e da Administração CEAD 4 0

Gestão GES 4 0

Contabilidade C 4 0

Matemática M 4 0

Ciências Empresariais e da Administração/Ciências Jurídicas/ Ciências

Sociais/ Ciências e Tecnologias da Saúde/ Contabilidade/ Engenharia

Geográfica / Gestão / Informática / Línguas / Matemática

CEAD/CJ/CS/C/EGG/GES/I/L/M 0 10

(10 Items)  170 10
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A14. Plano de estudos

Mapa II - Tronco comum - 1º, 2º, 3º e 4º semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A14.1. Study programme:
Office Administration Studies

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common semesters

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º, 2º, 3º e 4º semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st, 2nd, 3rd and 4th semesters

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)

Aplicações de Escritório

Electrónico I
I 1.º Semestre 216 TP: 80 8 n/a

Noções de Gestão GES 1.º Semestre 108 TP: 50 4 n/a

Tratamento e Arquivo da

Informação
CEAD 1.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

Português I L 1.º Semestre 216 TP: 60 8 n/a

Alemão/Francês/Espanhol -

Iniciação
L 1.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Aplicações de Escritório

Electrónico II
I 2.º Semestre 216 TP: 80 8 n/a

Estatística Descritiva M 2.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

Português II L 2.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Inglês - Língua L 2.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Alemão/Francês/Espanhol -

Língua
L 2.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Relações Interpessoais e

Atendimento
CS 3.º Semestre 216 TP: 80 8 n/a

Inglês - Língua e

Comunicação Intercultural
L 3.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Comunicação Institucional CS 3.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Alemão/Francês/Espanhol -

Recepção e Atendimento L 3.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Organização e Gestão de

Eventos
CS 4.º Semestre 216 TP: 80 8 n/a

Assessoria e Relações

Públicas
CS 4.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a
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Inglês - Língua e Cultura

Organizacional
CS 4.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Temas Multiculturais CS 4.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

Alemão/Francês/Espanhol -

Técnico
L 4.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Noções de Contabilidade C 3.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

(20 Items)       

Mapa II - Ramo - Assessoria de Direcção - 5º e 6º semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A14.1. Study programme:
Office Administration Studies

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo - Assessoria de Direcção

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Branch - Executive Secretarial Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º e 6º semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th and 6th semesters

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)

Comportamento

organizacional
CS 5.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

Técnicas de Gestão de

Recursos Humanos
GES 5.º Semestre 216 TP: 80 8 n/a

Inglês - Tradução e

Terminologia
L 5.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Noções de Direito

Empresarial
CJ 5.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Opção I C/CJ/CTS/GES/I/L/M 5.º Semestre 162 TP: 60 6 Optativa

Estágio/Projeto em

Secretariado
CEAD 6.º Semestre 270 OT: 20 10 n/a

Inglês - Documentação L 6.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Ética e Deontologia

Profissional
CS 6.º Semestre 108 TP: 40 4 n/a

Português -

Documentação
L 6.º Semestre 162 TP: 60 6 n/a

Opção II C/CJ/CTS/GES/I/L/M 6.º Semestre 108 TP: 40 4 Optativa

(10 Items)       
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Mapa II - Ramo - Secretariado Clínico - 5º e 6º semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

A14.1. Study programme:
Office Administration Studies

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo - Secretariado Clínico

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Branch - Medical Secretarial Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º e 6º semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th and 6th semesters

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)

Comportamento

Organizacional
CS Semestral 108 TP: 40 4 n/a

Organização e Gestão de

Sistemas de Saúde
CTS Semestral 216 TP: 80 8 n/a

Aspectos Legais em

Saúde
CJ Semestral 162 TP: 60 6 n/a

Tecnologia Médica CTS Semestral 162 TP: 60 6 n/a

Opção I C/CJ/GES/I/L/M Semestral 162 TP: 60 6 Optativa

Estágio/Projeto em

Secretariado Clínico
CTS Semestral 270 OT: 30 10 n/a

Terminologia em Ciências

da Saúde
CTS Semestral 162 TP: 60 6 n/a

Gestão de Informação em

Saúde
CTS Semestral 162 TP: 60 6 n/a

Ética e Deontologia

Profissonal
CS Semestral 108 TP: 40 4 n/a

Opção II C/CJ/GES/I/L/M Semestral 108 TP: 40 4 Optativa

(10 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
n/a
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A15.1. If other, specify:
n/a

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)

Isabel Cristina Dórdio Dimas

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 - Abimota - Associação Nacional das Indústrias de duas rodas, Ferragens Mobiliário e Afins

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Abimota - Associação Nacional das Indústrias de duas rodas, Ferragens Mobiliário e Afins

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Abimota.pdf

Mapa III - AEVA – Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
AEVA – Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._AEVA.pdf

Mapa III - AIDA - Assoc.Industrial do Distrito de Aveiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
AIDA - Assoc.Industrial do Distrito de Aveiro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._AIDA.pdf

Mapa III - ATZ - Automatizadora, S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ATZ - Automatizadora, S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ATZ.pdf

Mapa III - BRESIMAR - Soc. de Equipamentos Eléctricos, Lda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
BRESIMAR - Soc. de Equipamentos Eléctricos, Lda

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Bresimar.pdf

Mapa III - Câmara Municipal de Águeda

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/9098c8d4-0a65-7cb6-e0f6-5460e33a6648
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/ce391d0b-c2e1-0fcf-8c09-544268f178ec
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/a7ab7a9e-efcd-1ad1-18a6-5460e303c835
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/c7ac6c33-527b-0d98-0430-5460e2d37dbf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/2911fc8b-e8df-831c-0178-5460e31b9b3a
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Águeda

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._CMAgueda.pdf

Mapa III - DOrfeu Associação Cultural

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
DOrfeu Associação Cultural

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Dorfeu.pdf

Mapa III - ERS- Entidade Reguladora da Saúde

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ERS- Entidade Reguladora da Saúde

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ERS.pdf

Mapa III - Durit - Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Durit - Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Durit.pdf

Mapa III - IAPMEI - Agência para a Competitividade e inovação, IP

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
IAPMEI - Agência para a Competitividade e inovação, IP

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._IAPMEI.pdf

Mapa III - Peviconta - Consultoria Financeira, S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Peviconta - Consultoria Financeira, S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Peviconta.pdf

Mapa III - Sapec Quimica, SA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sapec Quimica, SA

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Sapec.pdf

Mapa III - ThinkDigital – Engª de Tecnologias de Informação, Lda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ThinkDigital – Engª de Tecnologias de Informação, Lda

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/1a4a9a56-3184-b5fc-6dde-5460e3b74432
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/57f3ba9b-883f-2de6-a6cc-5460e40399d6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/787962ee-3473-4834-4aed-5460e375aed6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/357a3edb-9f1a-e68f-5095-5460e416f9f6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/88c63b13-a226-a4ec-c442-5460e393db5b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/437470db-e6be-1502-5e28-5460e3996432
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/62aff84b-747c-8932-aae9-5460e3f46105
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._image2014-11-12-113138.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 IV.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.

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) designa um docente orientador que garante o
acompanhamento dos estudantes durante os estágios. A contabilização no serviço docente da orientação de
estágios é feita de acordo com a resolução do Conselho Científico da UA na sua reunião de 16 de maio de 2012,
na qual foi determinado que a orientação de estágios de licenciatura com número de ECTS inferior a 20 é
contabilizada com 0,2 horas semanais no serviço docente.

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

The Higher School of Technology and Management of Águeda (ESTGA) appoints faculty advisors who ensure
students supervision during their internship. In terms of teaching service calculation, supervision hours are
estimated in accordance with a resolution of the Scientific Council of the University of Aveiro. At the meeting
held on May 16, 2012 it was determined that the supervision of 1st cycle degree internships that are worth less
than 20 ECTS represent 0.2 hours per week, per student.

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).

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.

A17.4.1._Normas orientadores estágio.pdf

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

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 programmes)

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 A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos será ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de
Aveiro.
The study programme will be held at ESTGA, University of Aveiro.
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A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA.pdf

A20. Observações:

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) submeteu a 15 de outubro de 2014 o Pedido de
Acreditação Prévia de Novo Ciclo de Estudos (PAPNCE) em Secretariado e Comunicação Empresarial (SCE)
(NCE/14/00786). No caso do pedido referido ser aceite, a licenciatura em Técnico Superior de Secretariado
(TSS) será descontinuada. O novo ciclo de estudos em SCE constitui uma proposta de continuidade face à
licenciatura em TSS, tendo decorrido a necessidade de submeter como nova proposta do facto de haver
alteração aos elementos caracterizadores do ciclo atual, nos termos da deliberação n.º 2392/2013 da A3ES (DR
N.º 250, 2.ª série, de 26 de dezembro de 2013). No ponto 10 é possível encontrar a estrutura curricular e o plano
de estudos que compõem a proposta submetida.

No âmbito do plano curricular de TSS são oferecidas aos alunos disciplinas de opção de diferentes áreas
científicas, aproveitando sinergias com outras licenciaturas da ESTGA. Para além das opções listadas no plano
de estudos, as quais tiveram alunos de TSS inscritos no ano letivo 2013/2014, estão ainda previstas as
seguintes opções: 
OPÇÃO I
Aspectos Legais em Saúde; Direito das Obrigações e dos Contratos; Elementos de Matemática I; Gestão
Ambiental; Higiene e Segurança no Trabalho; Tecnologia Médica.
OPÇÃO II
Comércio Electrónico; Governo Electrónico; Introdução ao Direito; Sistemas de Informação nas Organizações

A20. Observations:

On October 15, 2014 ESTGA submitted a request for prior accreditation of a new study programme in Office
Management and Business Communication (NCE / 14/00 786). In the case this request is accepted, the degree
in Office Administration Studies (OAS) shall be discontinued. The new study programme seeks to continue the
1st cycle degree in OAS; the need to submit a new proposal results from the alteration of the characterising
elements of the current degree, under the terms of deliberation nº 2392/2013 from A3ES (Diário da República /
Official State Gazette no. 250, 2nd series, December 26, 2013). The new curricular structure as well as the study
plan of the submitted proposal can be consulted on point 10.

Within the OAS study plan students are offered optional courses in different scientific areas, taking thus
advantage of synergies with other degrees held at ESTGA. In addition to the options listed in the study plan
which had OAS students enrolled in academic year 2013/2014, the following options are also provided:
OPTION I
Legal Issues in Health; Law of Contracts and Obligations; Elements of Mathematics I; Environmental
Management; Hygiene and Safety at Work; Medical technology.
OPTION II
E-commerce; E-govern; Introduction to Law; Information systems in Organizations.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O ciclo de estudos em Técnico Superior de Secretariado tem como objetivo principal a formação de
profissionais qualificados, aptos a prestar assessoria à direção ou administração de empresas ou organismos
públicos e privados. De uma forma particular, pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos e
competências que lhes permitam organizar o trabalho administrativo, otimizando os recursos e contribuindo
para o processo de gestão e desenvolvimento das organizações. A formação multi e interdisciplinar da
licenciatura referida, permite que o licenciado em TSS esteja apto a atuar em diferentes tipos de cenários quer
no contexto nacional quer no contexto internacional.

1.1. Study programme's generic objectives.
The 1st cycle degree in Office Administration Studies aims at training qualified professionals, capable of
assisting or providing support to board or administration members of public and private companies or agencies.
Students are expected to acquire knowledge and competencies that allow them to organize administrative
tasks, optimizing resources and contributing to the management process and the development of the
organizations. The multi and interdisciplinary training provided by the proposed 1st cycle degree allows
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graduates in OAS to be skilled to work in different organizational contexts at the national and international levels.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
De acordo com o Decreto-lei nº 97/2009 de 27 de abril (passagem da Universidade de Aveiro para o regime
fundacional), a Universidade de Aveiro (UA) tem como missão genérica a promoção de atividades de
investigação, fundamental e aplicada, de ensino e formação, de transferência para a sociedade do saber e da
tecnologia e de dinamização de atividades culturais e humanistas em prol de uma estreita interação com a
comunidade envolvente. A Licenciatura em Técnico Superior de Secretariado integra a rede de formação da
UA, contribuindo ativamente para a formação de profissionais na área administrativa, munindo-os das
competências adequadas às exigências do mercado de trabalho. Deste modo, este ciclo de estudos contribui
para a componente de ensino e formação da missão da UA. Para além disso, dada a forte ligação deste ciclo de
estudos às instituições da Região, esta licenciatura também contribui para a estratégia de interação com a
comunidade envolvente.
Paralelamente, assumindo-se como um ciclo de estudos cujo objetivo primordial é o de formar para uma
profissão na área administrativa, a Licenciatura em TSS integra-se, na perfeição, na missão e estratégia da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) de “preparar técnicos para o exercício de
profissões qualificadas em áreas tecnológicas, administrativas e de gestão, e contribuir para a sua formação
global”. A ESTGA é uma instituição de ensino politécnico que se assume enquanto tal, proporcionando aos
estudantes cursos marcadamente práticos e instrumentais que têm como principal objetivo assegurar a
aquisição pelo estudante de uma especialização de natureza profissional. Esta orientação está bem patente no
curso que se propõe, nomeadamente, pela integração de um estágio curricular no 6.º semestre. Os estágios
curriculares antecipam, fomentam e desenvolvem a relação dos estudantes com o mercado de trabalho,
estreitando, simultaneamente, a cooperação da própria instituição com a comunidade.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
According to Decree Law 97/2009 of 27 April (transition of the University of Aveiro to the foundational regime),
the University of Aveiro's mission comprises: the promotion of research, basic and applied; education and
training; knowledge and technology transfer to society; and the encouragement of cultural and humanist
activities in close interaction with the surrounding community.
The Degree in Office Administration Studies is part of the initial formation of the University of Aveiro (UA),
contributing to the training of professionals in the administrative area, by providing them the right skills to the
demands of the labour market. Thus, this degree contributes actively to the education and training components
of UA's mission.
Moreover, given its strong connection with several institutions in the region, it also contributes to increase the
interaction with the surrounding community, another component of UA's mission.
Assuming as its primary goal the training of students for a position within the administrative area, the 1st cycle
degree in Office Management and Business Communication complies with ESTGA’s mission and strategy,
which is “to prepare professionals to perform qualified professions in technology, administrative and
management areas, as well as to contribute to their overall education”. ESTGA is a polytechnic teaching
institution that assumes itself as such, offering its students practical and instrumental degrees with the primary
goal of providing specializations of markedly professional nature. This orientation is clearly reflected in the
proposed study programme, namely, through the integration of a curricular Internship in the 6th semester. The
internships anticipate, foster and develop the students’ relationship with the market and, on the other hand,
forge closer ties of cooperation between ESTGA and the community.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
São vários os meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de
estudos, nomeadamente:
- Página da ESTGA; 
- UA Online;
- Redes sociais;
- Moodle; 
- Acesso; 
- Sharepoint; 
- PACO.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
There are several means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its
objectives, namely: 
- ESTGA's website; 
- UA Online;
- Social networks;
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- Moodle; 
- Access (Acesso); 
- Sharepoint;
- PACO.

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.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem
incumbe, designadamente, a promoção da qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia
global do curso, por forma a garantir a qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a
participação ativa em todas as matérias relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o
regular funcionamento das atividades de ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

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

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree
Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its
overall strategy regarding quality assurance and enhancement. The DC foments active participation in all
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching
activities and the establishment of good practice. 
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector.

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

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1..
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

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.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 
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At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 

Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê
quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de
um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria - elaboração de relatórios para cada
uma das uc; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for monitoring
the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. The QMS for the CUs,
in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the CUs and the
attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Special attention is given to those CUs
whose behaviour deviates from the norm. Enhancement – writing of reports for each CU; Assurance – analysis
by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision – supervision of the system
by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and dissemination of the system
and its results.

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

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo),
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino ministrado,
e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo
Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de sucesso e
de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
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indicators. 

A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Quando são verificadas situações excecionais (sinalizadas através dos inquéritos pedagógicos e/ou dos
relatórios discentes), os docentes responsáveis pelas unidades curriculares identificadas propõem planos de
melhoria. Estes planos são posteriormente analisados pela Comissão de Curso, pela Comissão de Análise e,
em última instância, pelo Diretor da unidade orgânica.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
When critical situations are verified (signalled through teaching surveys and / or student reports), the teachers
responsible for the curricular units flagged propose improvement plans. These plans are then analysed by the
Degree Committee, the Departmental Analysis Committee and, ultimately, by the Head of Department.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
Não se aplica

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
Not applicable

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

6 laboratórios de informática / 6 computer rooms 241

4 salas de reuniões para docentes/alunos / 4 meeting rooms for academics and students 102

1 sala de leitura com monografias e publicações periódicas / 1 reading room w ith monographs and periodicals 64

1 sala de estudo dotada de meios informáticos / 1 study room, equipped w ith computer facilities 45

1 laboratório de línguas / 1 language laboratory 60

10 salas de aula equipadas com vídeo-projector / 10 classrooms equipped w ith a video projector 574

1 auditório com meios audiovisuais / 1 auditorium w ith audiovisual aids 135

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /

Number

Computadores acessíveis aos alunos / Computers Available to Students 82

Computadores equipados com sistema para aprendizagem de línguas / Computers Equipped w ith Hardw are and

Softw are for Languages Learning
21

Vídeo-projector em sala de aula / Data Show s in Classrooms 11
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Fotocopiadoras/Impressoras acessíveis aos alunos / Photocopiers and Printers Available to Students 4

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Foram estabelecidas parcerias internacionais tendo em vista o intercâmbio de docentes e alunos,
nomeadamente, com a universidade Haute École Paull-Henri Spaak (Bélgica) e com a ISSA School of
Management Assistants – Universidade de Navarra (Espanha), ao abrigo do Programa Erasmus +.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
Aiming at the exchange of teaching staff and students several international partnerships were established,
namely with the Haute École Paull-Henri Spaak (Belgium) and with ISSA School of Management Assistants –
University of Navarra (Spain), set up under the Erasmus + Programme.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

A ESTGA caracteriza-se por uma estreita interligação com a comunidade em que está inserida, o que se tem
traduzido, no caso particular da área de secretariado, no desenvolvimento de diversas atividades de
cooperação, nomeadamente:
- Realização de estágios e trabalhos de grupo em ambiente empresarial. São, neste momento mais de 150 os
protocolos de cooperação que a ESTGA tem com organizações públicas e privadas que permitem a realização
deste tipo de parcerias;
- Organização de variadíssimos eventos, em parceria com outras organizações, dentro ou fora da instituição
(e.g., 2ª Edição da Feira Socializar+, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda que teve lugar nos dias 3
e 4 de outubro de 2014);
- Organização anual das Jornadas de Secretariado e Assessoria (evento que se encontra, neste momento, na
5.ª edição), que junta associações, profissionais, docentes e alunos da área, das várias instituições do país,
com o fim de analisar temáticas de interesse para a profissão.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

ESTGA has a markedly close relationship with the community, which, in the particular case of the office
administration area, can be observed in several cooperation activities, such as:
- Internships and group works within corporate environments. Currently, ESTGA has more than 150 cooperation
protocols with public and private organizations.
- Organization of several events carried out in partnership with other organizations, both in and out of ESTGA’s
premises (E.g. 2nd Edition of the Socializar+ Fair, which took place on October 3 and 4, 2014, in partnership with
Águeda’s City Council.)
- Organization of the annual Office Management Conferences (currently in its 5th edition), which gathers
Associations, professionals, teaching staff and students from different national institutions, with the main
objective of analysing topics of interest to the area.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A ESTGA é uma escola politécnica da Universidade de Aveiro, mantendo com esta instituição uma estreita
cooperação, nomeadamente, no que diz respeito à lecionação dos 2.º ciclos. Assim a licenciatura em Técnico
Superior de Secretariado tem como mestrado de continuidade o 2.º ciclo em Línguas e Relações Empresariais,
lecionado no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
ESTGA is a polytechnic school integrated in the University of Aveiro, with which it maintains a close
cooperation, namely with regard to the teaching of 2nd cycle degrees. The degree in OAS, which should be
replaced by the study programme presented in this proposal, foresees a continuity plan through a direct access
to the 2nd cycle degree in Languages and Business Relations, offered by the Languages and Cultures
Department of the University of Aveiro. With the proposed study programme we therefore aim at maintaining,
and even extend, the already existing networks of cooperation.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Isabel Cristina Dórdio Dimas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Dórdio Dimas

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 Rita Paço Calvão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Rita Paço Calvão

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 - Judite Maria Manso e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Judite Maria Manso e Silva

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 (%):
50

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

Mapa VIII - Maria Cristina Gonçalves Guardado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Gonçalves Guardado

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 - Ana Jorge Balula Pereira Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Jorge Balula Pereira Dias

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 - Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro

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 Cristina Almeida Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho

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 - Anabela Valente Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anabela Valente 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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/352b01be-a744-f69e-ca1b-5457a511c663
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/36fa2ed0-4b67-004b-827a-5457a543921e


12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 19/136

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 Margaça Magueta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Margaça Magueta

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 - Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

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 - Maria João Pinto Soares Machado Esteves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Pinto Soares Machado Esteves

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.):
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro

4.1.1.4. Categoria:
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 - Sara Micaela Pereira Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Micaela Pereira Carvalho

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 - Pedro Ramiro Pereira de Gouvêa Lopes de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Ramiro Pereira de Gouvêa Lopes de 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 - Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

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 - Sónia Catarina Lopes Estrela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Catarina Lopes Estrela

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 - Paula Maria da Costa Vieira Neto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Maria da Costa Vieira Neto

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:
Assistente convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

40

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

Mapa VIII - Daniel Ferreira Polónia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Ferreira Polónia

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.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado 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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Isabel Cristina Dórdio Dimas Doutor Psicologia das Organizações 100 Ficha submetida

Ana Rita Paço Calvão Mestre Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha submetida

Judite Maria Manso e Silva Licenciado Gestão de Marketing 50 Ficha submetida

Maria Cristina Gonçalves

Guardado
Mestre História 100 Ficha submetida

Ana Jorge Balula Pereira Dias Doutor
Didática e Ciências e Tecnologias da

Informação (Multimédia em Educação)
100 Ficha submetida

Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro Doutor Linguística 100 Ficha submetida

Carla Cristina Almeida Coelho Mestre Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Anabela Valente Simões Doutor Cultura 100 Ficha submetida

Daniel Margaça Magueta Mestre Economia de Empresa 100 Ficha submetida

Elisabeth de Jesus Oliveira Brito Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria João Pinto Soares

Machado Esteves
Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Sara Micaela Pereira Carvalho Mestre Ciências da Linguagem (Estudos Alemães) 100 Ficha submetida

Pedro Ramiro Pereira de

Gouvêa Lopes de Almeida
Mestre Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

Maria José Rodrigues Felício de

Moura e Castro
Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Sónia Catarina Lopes Estrela Mestre Ciência da Informação 100 Ficha submetida

Paula Maria da Costa Vieira

Neto
Mestre Química 40 Ficha submetida

Daniel Ferreira Polónia Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/annexId/99f53a7b-3f38-885f-bbd3-5457a8b81bcf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/annexId/74f5e5ad-1ba5-dc4b-4c67-5457a8b22216
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/annexId/77ca4065-f55f-f720-3bb6-5457aa666223
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/annexId/47af122e-d483-514e-fb35-5457aa61a2cc
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/annexId/445f2fc3-8584-b47d-9c07-5457ac619d82
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/445f2fc3-8584-b47d-9c07-5457ac619d82
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 15.8 99,4

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 7 44

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
3 18,9

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
15 94,3

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
6 37,7

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 para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 24/136

docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da

Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Tendo-se detetado, após o tratamento dos resultados das edições de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, que o
Regulamento carecia de algumas conformações e aperfeiçoamentos, este Regulamento foi objeto de alteração,

consubstanciada no Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação

artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o

processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha
de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS).

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for evaluating the teaching staff at the University of Aveiro (UA) are part of the policy developed
by the institution for guaranteeing the quality of the teaching and learning process; the focus of this policy is not
so much the evaluation of the process as the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal
systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the Regulations
for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. 
The model of assessment developed in the UA is based on the exhaustive collection of information regarding the
activities of teaching staff, and resulted from a process which was widely disseminated and participated,
ensuring the establishment of a consensual procedure. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the
unions were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the
Official Government Gazette on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of
the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the Regulations were subject to adjustments and/or improvements,
resulting in Regulation n.º 163/2013, published in the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment takes into account a number of indicators which cover the different dimensions of
staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation with society
and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with staff
members regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up their profile, and
present the final proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through
the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the
Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the
results, and ultimately, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (RIA – the Institutional Repository, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS).

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
A ESTGA, para além do recurso aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com 10 funcionários
não docentes que dão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (um Secretário de Departamento, dois
técnicos superiores, 7 assistentes técnicos). Todos os funcionários se encontram em regime de dedicação
exclusiva.

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

In addition to the use of the Central Services at the University of Aveiro, ESTGA has 10 non-teaching staff that
will support the operation of the degree (one Executive Secretary, two technical assistants and seven
administrative assistants). All elements of the staff are full-time employed.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 10 funcionários não docentes da ESTGA: 
- 3 são mestres; 
- 6 são licenciados; 
- 1 é detentor do 12º ano ou equivalente.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
From the 10 non-academic staff members: 
- 3 have a master's degree; 
- 6 have a bachelor's degree; 
- 1 have the 12th grade or equivalent.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Na avaliação de desempenho do pessoal não docente da ESTGA aplica-se totalmente o estipulado na lei
66/B/2007 de 28 de Dezembro e na portaria n.o1633/2007 de 31 de Dezembro do mesmo ano.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The performance of non-academic staff is assessed through an evaluation system (SIADAP), established by
law 66/B/2007 of 28 December and ordinance 1633/2007 of 31 December.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades; Comunicação,
Assertividade e Trabalho em equipa; A utilização do Excel como ferramenta de gestão na UA; O
processamento da informação para a decisão: um teste à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas de
Web Conference; Microsoft Excel Básico/Intermédio; Microsoft Excel Avançado; Otimização do Trabalho em
Word; SharePoint para Utilizadores e Produtividade com Microsoft Office.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication, Assertiveness
and Teamwork; Using Excel as a management tool in the UA; Information processing for decision-making: a test
of the ability to synthesise; The use of Web Conference Tools; Microsoft Excel Basic / Intermediate; Microsoft
Excel Advanced; Optimization of Working in Word; SharePoint for Users and Microsoft Office Productivity.

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 e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 17.3

Feminino / Female 82.7

5.1.1.2. Por Idade
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5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 11.1

24-27 anos / 24-27 years 14.8

28 e mais anos / 28 years and more 19.8

20-23 anos / 20-23 years 54.3

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 25

2º ano curricular 22

3º ano curricular 34

 81

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 programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 40 36 30

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 2 3 3

N.º colocados / No. enrolled students 32 19 40

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 2 3 3

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 107.6 109.1 104.8

Nota média de entrada / Average entrance mark 124.77 119.8 122.49

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

Nos últimos dois anos letivos o ramo em Secretariado Clínico não funcionou, pelo que não há informação
adicional a acrescentar.

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches) 

Over the last two academic years no students were enrolled in the Medical Secretarial Studies branch,
therefore there is no additional information to add.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

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

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
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e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que

dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which
provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 
An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working. 
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2013/2014, foram colocadas 648 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 192 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
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demand of UA students and graduates. In the academic year 2012/2013, 648 opportunities were placed on
PORTA and 192 candidates from UA have been selected.

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

É a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de
UCs em Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas
Práticas). As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um
plano de melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que
ocorre durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas
Comissões de Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de
Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as uc
dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da
Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho
Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnostic Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling
out of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach on the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Study Programme(s) Committee on which the CU is taught. In the
Assurance stage, the Analysis Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses the
performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels.

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. 
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Os Licenciados em Técnico Superior de Secretariado estarão dotados de competências para:
- identificar, selecionar e utilizar adequadamente diferentes fontes de informação, organizando e sintetizando
informação direcionada à Administração e Direção e aos processos de tomada de decisão;
- comunicar eficaz e apropriadamente com os diversos interlocutores da organização, manifestando
competências comportamentais e interpessoais adequadas, em língua portuguesa e em duas línguas
estrangeiras;
- organizar e gerir eventos e outras atividades de relações públicas, gerindo de forma eficaz a imagem da
organização;
- utilizar as aplicações de escritório electrónico, com vista a optimizar os processos de trabalho;
- identificar problemas na sua atividade, equacionando-os e escolhendo os métodos e ferramentas adequados
para os solucionar;
- desenvolver trabalho em equipa, promovendo uma atuação eficaz neste contexto;
- gerir adequadamente os assuntos sigilosos, mantendo uma atitude ética. 

Tendo em vista o alcance dos objetivos de aprendizagem referidos, o ciclo de estudos apresenta uma forte
componente de línguas (portuguesa e estrangeira), com um pendor claramente aplicado, a que se segue a área
das Ciências Socais. O estágio em ambiente empresarial que tem lugar no final do ciclo de estudos, permite
articular e integrar as aprendizagens que têm lugar no decurso da licenciatura constituindo, simultaneamente,
uma medição do grau de cumprimento dos objetivos de aprendizagem. 

Mais se acrescenta que a adequação da organização do ciclo de estudos tem subjacente uma filosofia que
assenta, essencialmente, na agregação de competências. Esta opção traduz-se numa articulação de várias
disciplinas, por semestre, que visa o desenvolvimento das Aprendizagens Verificáveis nucleares, tendo em
conta o perfil profissional que se pretende que os alunos possuam no final do curso. Assim, assiste-se à
convergência de várias unidades curriculares em torno de trabalhos práticos, regra geral realizados em grupo,
o que permite que os alunos, para além das competências específicas de cada área científica, também
desenvolvam competências horizontais. Isto resultará, então, da oportunidade que se dá aos alunos de
vivenciarem e gerirem situações com as quais se irão deparar no seu futuro profissional.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

Graduates in Office Administration Studies should be able to: 
- identify, select and adequately use different sources of information in the process of organizing and
summarizing information necessary to an organization’s Administration or Board and to decision-making
processes;
- communicate effectively with the different stakeholders of the organization, demonstrating adequate
behavioural and interpersonal competencies, in Portuguese and in two foreign languages;
- organize and run events as well as other public relations-related activities, managing the image of the
organization effectively; 
- use electronic office applications, aiming at the optimization of work processes; 
- identify problems related with the professional activity and then reflect and select the best methods and tools
to reach a solution; 
- develop team work, promoting efficient actions within this specific situation;
- adequately manage confidential matters, keeping an ethical attitude.
Given the scope of the listed learning objectives, the study programme presents a significant predominance of
Languages (Portuguese and foreign) applied to specific purposes; Social Sciences is the second most
predominant scientific area. 
The internship that takes place at the final semester of the study programme allows, on the one hand, the
articulation and integration of the contents acquired during the degree and, on the other hand, it also measures
the degree of achievement of the learning objectives.
Moreover, the philosophy underlying the organisation of this study cycle is mainly based on the aggregation of
competences. This option implies an articulation between the several subjects, by semester, in order to develop
core learning outcomes and bearing in mind the professional profile that the students are supposed to have
developed by the end of the degree. Thus, the various curricular units converge around practical assignments,
usually structured as group work, allowing the students to develop specific competences in each scientific
area, as well as systemic competences. All in all, the students are given the opportunity to experience and
manage situations, which they will very likely come across in their professional future.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Em 2007 foi efetuada a adequação do Bacharelato em Secretariado de Direção à Licenciatura em Técnico
Superior de Secretariado, tendo sido efetuada, nessa altura, uma revisão curricular de forma a assegurar a
atualização científica e de métodos de trabalho. Posteriormente, os métodos de trabalho têm sido alvo de
análise e avaliação através do Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) da Universidade de Aveiro. Afim de
assegurar a monitorização da adequação dos conteúdos científicos das unidades curriculares são promovidas
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reuniões semestrais entre a direção de curso e os docentes responsáveis pelas referidas unidades
curriculares.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
In 2007, the pre-Bologna degree in Secretarial Studies was adapted to the 1st cycle degree in Office
Administration Studies and, at that time, a curricular revision took place in order to ensure scientific and
methodological updating. The working methods have been subsequently analysed and assessed through the
University’s Quality Management System (QMS).
To ensure that scientific contents of the curricular units are adequate and monitored, half-yearly meetings are
promoted between the degree director and the academics responsible for those curricular units.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Aplicações de Escritório Eletrónico I / Electronic Office Applications I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aplicações de Escritório Eletrónico I / Electronic Office Applications I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Rita Paçó Calvão - 80 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:
• Identifica os principais componentes físicos de um sistema informático e entende o seu funcionamento;
• Reconhece diferentes tipos e licenças de software;
• Conhece os conceitos básicos de uma rede informática;
• Utiliza eficientemente os recursos de ajuda das aplicações de escritório eletrónico para autonomamente
ultrapassar obstáculos;
• Utiliza as aplicações de escritório eletrónico para produzir documentos de texto e apresentação de âmbito
profissional, em ambiente desktop e/ou colaborativo;
• Utiliza as ferramentas de escritório eletrónico para partilhar, distribuir, divulgar e apresentar informação e
organizar trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:
• Identifies the main physical components of a computer system and understands its operation;
• Recognizes different types and software licenses;
• Knows the basics of a computer network;
• Efficiently uses the resources help of electronic office applications to autonomously overcome obstacles;
• Uses the applications in the electronic office to produce text and presentation documents in a professional
context, desktop and / or collaborative environment;
• Uses the tools of electronic office to share, distribute, disseminate and present information and organize work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às Tecnologias de Informação
2. Apresentações Eletrónicas
2.1. Introdução
2.2. Modelos Globais pré-definidos e personalizados
2.3. Operações com diapositivos
2.4. Utilização e personalização de temas
2.5. Inserção, manipulação e edição de objetos
2.6. Animação predefinida e personalizada
2.7. Ferramentas de revisão do documento
2.8. Impressão
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2.9. Linhas de orientação para a produção de apresentações
3. Processamento de Texto
3.1. Introdução
3.2. Modelos pré-definidos
3.3. Inserção, manipulação e edição de objetos
3.4. Formatação de documentos
3.5. Referências bibliográficas e bibliografia
3.6. Inserção de ligações
3.7. Ferramentas de revisão
3.8. Ligação de documentos a bases de dados para impressão ou envio em série
3.9. Impressão
4. Ferramentas colaborativas
4.1. Criação e organização
4.2. Edição e formatação
4.3. Importação e exportação
4.4. Atribuição de privilégios aos diferentes atores

4.5. Publicação de documentos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Information Technology
2. Electronic Presentations
2.1. Introduction
2.2. Global predefined and custom templates
2.3. Operations with slides
2.4. Using and customizing themes
2.5. Insertion, manipulation and editing objects
2.6. Predefined and custom animation
2.7. Tools for document review
2.8. Print
2.9. Guidelines for the production of presentations
3. Text Processing
3.1. Introduction
3.2. Pre-defined templates
3.3. Insertion, manipulation and editing objects
3.4. Formatting Documents
3.5. References and bibliography
3.6. Insert links
3.7. Review tools
3.8. Link documents to databases for printing or sending in serial
3.9. Print
4. Collaborative Tools
4.1. Creation and organization
4.2. Editing and formatting
4.3. Import and export
4.4. Assigning privileges to different actors
4.5. Publication of documents

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

Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma.
Esta unidade curricular contribui para que os alunos aprendam a utilizar eficazmente os sistemas informáticos
e as aplicações de escritório eletrónico a fim de produzirem documentos de texto e de apresentação de âmbito
profissional, em ambiente desktop e/ou colaborativo e que isso contribua enquanto estudantes para a
resolução de problemas práticos ou necessárias noutras unidades curriculares da licenciatura e como futuros
profissionais a terem abertura a novas aprendizagens e a conseguirem rentabilizar as ferramentas
informáticas que estiverem ao seu dispor.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are consistent with the objectives of the curricular unit.
In this course students learn to effectively use IT systems and electronic office applications in order to produce
text and presentation of professional scope documents. Students work on desktop and / or collaborative
environment to solve practical problems relevant to other courses. This approach allows the students, as future
professionals, to have openness to new learning and to be able to take advantage of the software tools
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available.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo e resolução de exercícios de
reflexão sobre as temáticas abordadas).

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:
Avaliação preferencial - avaliação discreta composta por dois testes individuais realizados em computador.
Avaliação alternativa - avaliação por exame final realizado em computador.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes using active methods (group work and problem solving).

Students may choose one of the following types of assessment:
Preferential assessment - discrete assessment consisting of two individual tests carried out in computer.
Alternative assessment - assessment by final exam carried out in computer.

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

A metodologia de ensino utilizada apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios práticos que levam os
alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos envolvidos são mais facilmente
compreendidos e consolidados e os objetivos atingidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology used is based mainly on studies and practical exercises that lead students to
participate and to be proactive. Thus, the various concepts involved are more easily understood and
consolidated and objectives achieved.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microsoft® Office 2010 Inside Out. Ed Bott, Carl Siechert. Microsoft Press
Microsoft Office 2010 – Para Todos Nós. Sérgio Sousa / Maria José Sousa. FCA
Fundamental do PowerPoint 2010. Maria José Sousa / Nuno Carocinho. FCA
Fundamental do Word 2010. Paulo Capela Marques / Nuno Costa. FCA

Mapa X - Francês - Iniciação / French for Beginners

6.2.1.1. Unidade curricular:
Francês - Iniciação / French for Beginners

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta UC, o aluno:
a) caracteriza culturas de expressão francesa; 
b) fornece informações sobre si mesmo e sobre o outro; 
c) interage com correção em situações de comunicação quotidiana, utilizando meios verbais e não-verbais; 
d) produz textos escritos correspondendo a necessidades específicas da vida quotidiana.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of the curricular unit, students will be able to:
a) characterize the different French-speaking countries’ culture;
b) provide information about themselves and about the others;
c) accurately interact in everyday communication contexts, making use of verbal and non-verbal means; 
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d) produce written texts linked to specific needs of everyday life.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A língua francesa: contextualização
1.1 Cultura francesa: breve abordagem
1.2 Fonética francesa
1.3 Aspetos próprios de cultura francesa*
2 Primeiros contactos
2.1 Saudações formais e informais
2.2 Apresentações (nome, morada, contactos (telefónicos e de correio eletrónico), data de nascimento,
nacionalidade, profissão, passatempos)
2.3 Descrição de pessoas e objetos
2.3.1 O corpo humano
2.3.2. Cores, formas e dimensões
2.3.3 Vestuário
2.3.4 Caracterização psicológica
2.4 O tempo meteorológico
3 Contextos específicos de comunicação quotidiana
3.1 Em casa
3.1.1 A família: graus de parentesco
3.1.2 A casa (tipologias, compartimentos, mobiliário, eletrodomésticos e outros objetos)
3.1.3 Tarefas quotidianas
- Ações da rotina diária
- O tempo cronológico
4. Conteúdos gramaticais
* Estes conteúdos serão abordados no decorrer do semestre, sempre que se seja oportuno comparar a
realidade portuguesa com realidades próprias dos vários países de língua oficial francesa.

6.2.1.5. Syllabus:
1. French language: contextualization
1.1. French culture: brief outline
1.2. French phonetics
1.3. Aspects of the French Culture*

2. First contact
2.1. Formal and informal greetings
2.2. Introductions (name, address, contacts [phone number and e-mail], birthdate, nationality, job, hobbies)
2.3. Describing objects and people
2.3.1. The human body
2.3.2. Colours, shapes and dimensions
2.3.3. Clothing
2.3.4. Psychological characterization
2.4. Weather

3. Specific contexts of everyday communication
3.1. At home
3.1.1. Family: degrees of kinship
3.1.2. House (types, house compartments, furniture, electrical appliances and other objects)
3.1.3. Daily tasks
- Daily routines
- Chronological time

4. Grammar

* These contents will be discussed during the semester, whenever it is appropriate to compare the Portuguese
reality with particular realities of various French-speaking countries.

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

O ponto um dos conteúdos programáticos (Língua francesa: contextualização) contribui para que os estudantes
atinjam o primeiro objetivo de aprendizagem definido. O ponto dois dos conteúdos programáticos (Primeiros
contactos) permitirá que os alunos desenvolvam as competências subjacentes aos objetivos b), c) e d). O ponto
três dos conteúdos (Contextos específicos de comunicação quotidiana) será também fundamental para que os
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alunos possam atingir os objetivos c) e d). O ponto quatro (Conteúdos gramaticais) é indispensável para a
consecução de qualquer um dos três últimos objetivos de aprendizagem definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point one of the syllabus (French Language: contextualization) makes it possible to reach the first learning
outcome. Point two (First contact) enables students to develop the underlying skills of points b), c) and d) of the
learning outcomes. Point three (Specific contexts of everyday communication) will also be essential for
students to reach the learning outcomes c) and d). Point four (Grammar) makes it possible to reach points b), c)
and d) of the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, conciliam momentos de trabalho direcionados ao desenvolvimento de
competências ao nível da compreensão e expressão oral e escrita, com base em ambientes comunicativos
realistas e próprios da rotina diária. As atividades desenvolvidas organizam-se em dois grupos: (i) análise e
produção (escrita e oral) de pequenos diálogos associados aos usos quotidianos da língua, (ii) reflexão conjunta
sobre diferentes conteúdos gramaticais e realização de exercícios de aplicação. No primeiro caso, partir-se-á
da análise de textos, procurando-se, depois, incentivar a produção escrita e oral. As atividades de exploração e
produção textual servirão, sempre que possível, como ponto de partida para a abordagem de conteúdos
gramaticais. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, pois, assentando na simulação de problemas
reais, contemplam sempre uma parte escrita (60%) e uma parte oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes, which are of theoretical and practical nature, will be based on tasks designed to develop language
skills in reading and comprehension, speaking and writing. Realistic communicative environments, as well as
contexts of daily routine will be taken into account. The tasks are organized into two major groups: (i) analysis
and oral/written production of short dialogues linked to the everyday use of the French language (audio
recordings will be analysed and then used as starting point for speaking and writing exercises), (ii) joined-up
thinking in contextualized grammar and the resolution of exercises (an essential step in verbal interaction).
The assessment also reflects this type of approach, as it is focused on written (60%) and oral (40%) skills. The
assessment exercises are drawn up according to realistic problems that students will meet at a
language/communicational level.

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

A coerência entre metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem é conseguida pelo facto de, em contexto
de aula, se dinamizarem atividades, realistas e com base em múltiplos recursos, que pressupõem que o aluno
desenvolva competências, ao nível da compreensão e da produção (escritas e orais), que lhe permitam
interagir, com correção linguístico-discursiva, oralmente e por escrito, em diferentes situações de
comunicação quotidiana.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Coherence between teaching methodologies and learning outcomes is achieved in class through different
activities, based on real-life contexts and multiple resources, which require students to develop skills in reading,
comprehension, writing and speaking and therefore allow an adequate and successful interaction in everyday
communication.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAZOU, V., & SCHENKER, J.-C.. (2010). Vocabulaire en Action (A1). Paris: CLE International.
MIQUEL, C. (2002). Vocabulaire Progressif du Français – niveau débutant. Paris: CLE International. 
MIQUEL, C. (2004). Communication Progressive du Français – niveau débutant. Paris: CLE International.
SIRÉJOLS, E. (2007). Vocabulaire en Dialogues – niveau débutant. Paris: CLE International.
TAUZIN, B., & DUBOIS, A.-L. (2005). Objectif Express 1. Paris: Hachette.
AKYÜZ, A. . (2005). Les Exercices de Grammaire – niveau A1. Paris: Hachette.
CAQUINEAU-GÜNDUZ, M.-P. et al. (2005). Les Exercices de Grammaire – niveau B1. Paris: Hachette. 
GRÉGOIRE, M.. (2002). Grammaire Progressive du Français – niveau débutant. Porto: CLE International/Porto
Editora.
Dictionnaire Larousse en Ligne [online] - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
Infopedia [online] – www.infopedia.pt 
Lexilogos – Dictionnaire Français [online] - http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
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Mapa X - Alemão – Iniciação / German for Beginners

6.2.1.1. Unidade curricular:
Alemão – Iniciação / German for Beginners

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Jorge Balula Pereira Dias – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta UC, o aluno:
a) caracteriza culturas de expressão alemã; 
b) fornece informações sobre si mesmo e sobre o outro; 
c) interage com correção em situações de comunicação quotidiana, utilizando meios verbais e não-verbais; 
d) produz textos escritos correspondendo a necessidades específicas da vida quotidiana.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

a) characterize the different German-speaking countries’ culture;
b) provide information about themselves and about the others;
c) accurately interact in everyday communication contexts, making use of verbal and non-verbal methods; 
d) produce written texts linked to specific needs of everyday life.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A língua alemã: contextualização
1.1. Cultura alemã: breve abordagem
1.2. Fonética alemã
1.3. Aspetos próprios de cultura alemã*
2. Primeiros contactos
2.1. Saudações formais e informais
2.2. Apresentações (nome, morada, contactos (telefónicos e de correio eletrónico), data de nascimento,
nacionalidade, profissão, passatempos)
2.3. Descrição de pessoas e objetos
2.3.1. O corpo humano
2.3.2. Cores, formas e dimensões
2.3.3. Vestuário
2.3.4. Caracterização psicológica
2.4. O tempo meteorológico
3. Contextos específicos de comunicação quotidiana
3.1. Em casa
3.1.1. A família: graus de parentesco
3.1.2. A casa (tipologias, compartimentos, mobiliário, eletrodomésticos e outros objetos)
3.1.3. Tarefas quotidianas
- Ações da rotina diária
- O tempo cronológico
4. Conteúdos gramaticais
* Estes conteúdos serão abordados no decorrer do semestre, sempre que se seja oportuno comparar a
realidade portuguesa com realidades próprias dos vários países de língua oficial alemã.

6.2.1.5. Syllabus:
1. German language: contextualization
1.1. German culture: brief outline
1.2. German phonetics
1.3. Aspects of the German Culture*
2. First contact
2.1. Formal and informal greetings
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2.2. Introductions (name, address, contacts [phone number and e-mail], birthdate, nationality, job, hobbies)
2.3. Describing objects and people
2.3.1. The human body
2.3.2. Colours, shapes and dimensions
2.3.3. Clothing
2.3.4. Psychological characterization
2.4. Weather
3. Specific contexts of everyday communication
3.1. At home
3.1.1. Family: degrees of kinship
3.1.2. House (types, house compartments, furniture, electrical appliances and other objects)
3.1.3. Daily tasks
- Daily routines
- Chronological time
4. Grammar
* These contents will be discussed during the semester, whenever it is appropriate to compare the Portuguese
reality with particular realities of various German-speaking countries.

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

O ponto um dos conteúdos programáticos ("Língua alemã: contextualização") contribui para que os estudantes
atinjam o primeiro objetivo de aprendizagem definido. O ponto dois dos conteúdos programáticos ("Primeiros
contactos") permitirá que os alunos desenvolvam as competências subjacentes aos objetivos dois, três e
quatro. O ponto três dos conteúdos ("Contextos específicos de comunicação quotidiana") será também
fundamental para que os alunos possam atingir os objetivos três e quatro. O ponto quatro "Conteúdos
gramaticais" é indispensável para a consecução de qualquer um dos três últimos objetivos de aprendizagem
definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point one of the syllabus (“German Language: contextualization”) makes it possible to reach the first learning
outcome. Point two (“First contact”) enables students to develop the underlying skills of points b), c) and d) of
the learning outcomes. Point three (“Specific contexts of everyday communication”) will also be essential for
students to reach the learning outcomes c) and d). Point four (“Grammar”) makes it possible to reach points b),
c) and d) of the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, conciliam momentos de trabalho direcionados ao desenvolvimento de
competências ao nível da compreensão e expressão oral e escrita, com base em ambientes comunicativos
realistas e em contextos de rotina diária. As atividades organizam-se em dois grandes grupos: (i) análise e
produção (escrita e oral) de pequenos diálogos associados ao uso quotidiano da língua alemã, (ii) reflexão
conjunta sobre diferentes conteúdos gramaticais e realização de exercícios. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, pois contemplam sempre as competências
escritas e orais. A avaliação está então dividida em duas partes: uma parte escrita – 60% (duas provas
escritas com o peso de 30% cada, em avaliação discreta, e uma prova escrita com o peso de 60% em avaliação
final/recurso) - e uma parte oral – 40 % (uma prova oral, em avaliação discreta/final/recurso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes, which are of theoretical and practical nature, will be based on tasks designed to develop language
skills in comprehension, speaking and writing. Realistic communicative environments, as well as contexts of
daily routine will be taken into account. The tasks are organized into two major groups: (i) analysis and
oral/written production of short dialogues linked to the everyday use of the German language, (ii) joined-up
thinking in contextualized grammar and the resolution of exercises.
The assessment also reflects this type of approach, as it is focused on written and oral skills. Thus, the
assessment is divided into two parts: a written (60% - in “avaliação discreta” there will be two tests, each one
representing 30% of the final mark, and in “avaliação final” and “recurso” there will be just one written test) and
an oral one (an oral test, representing 40% of the final mark – this applies to “avaliação discreta”, “avaliação
final” and “recurso”).

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

A coerência entre metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem é conseguida pelo facto de, em contexto
de aula, se dinamizarem atividades, realistas e com base em múltiplos recursos, que pressupõem que o aluno



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 37/136

desenvolva competências, ao nível da compreensão e da produção (escritas e orais), que lhe permitam
interagir, com correção linguístico-discursiva, oralmente e por escrito, em diferentes situações de
comunicação quotidiana.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Coherence between teaching methodologies and learning outcomes is achieved in class through different
activities, based on real-life contexts and multiple resources, which require students to develop skills in reading,
comprehension, writing and speaking and therefore allow an adequate and successful interaction in everyday
communication.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aufderstrabe, H. et al. (2006). Lagune. Ismaning: Max Hueber Verlag (Kursbuch + Abeitsbuch). 
– Brill, L. & Techmer, M. (2011). Groβes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber Verlag.
– Dallapiazza, R.-M. et al. (1998). Tangram. Ismaning: Max Hueber Verlag.
– Funk, H. et al. (2005). studio d A1. Berlin: Cornelsen Verlag. 
– Weiss, J. (2003), Wortschatz Arbeit 1. Recanati: Eli. 
– Langenscheidt Wörterbuch [online], http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/
ressorts/bildung/woerterbuecher/index.html 
– Langenscheidts Taschenwörterbuch Portugiesisch-Deutsch/ Deutsch-Portugiesisch
– PONS [online], http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung
– Luscher, R. (2013). Übungsgrammatik für Anfänger: Deutsch als Fremdsprache – Lehr- und Übungsbuch.
Ismaning: Max Hueber Verlag.
– Verbix [online], http://www.verbix.com/languages/
– Vocabulix [online], http://www.vocabulix.com/conjugation/anbieten.html
– Werner, G. (2001). Grammatiktraining Deutsch. Berlin/München: Langenscheidt.

Mapa X - Português I / Portuguese I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Português I / Portuguese I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:
a) Justifica a importância de um bom domínio da língua portuguesa no estabelecimento de relações sociais.
b) Identifica e caracteriza as diferentes funções que a linguagem pode desempenhar.
c) Utiliza diferentes registos de língua, adequando-os ao contexto de comunicação.
d) Perspetiva a língua portuguesa como um sistema diversificado.
e) Caracteriza os elementos que constituem a frase em português.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:
a) Justifies the importance of a solid knowledge of the Portuguese language for the establishment of social
relations.
b) Identifies and characterizes the different functions assumed by the language.
c) Uses different language styles, adjusting them to the communication context.
d) Conceives the Portuguese language simultaneously as a single and a multiple system.
e) Characterizes the elements that comprise Portuguese sentences.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Língua e sociedade

2. Funcionamento da língua
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3. Norma linguística 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Language and Society

2. Language functioning

3. Linguistic Norm

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

Os conteúdos abordados no ponto 1. (Língua e Sociedade) contribuem de forma direta para que se atinjam os
objetivos definidos em (a) e (b). O ponto 2. (Funcionamento da língua) permite que os alunos adquiram as
competências associadas aos objetivos elencados em (c), (d) e (e). Para a consecução do objetivo apontado em
(e) contribui ainda o conteúdo programático 3. (norma linguística)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Content covered in point 1 (Language and Society) directly contributes to the achievement of the objectives set
out in (a) and (b). Point 2 (Language Functioning) allows students to acquire the skills listed in objectives (c), (d)
e (e). To the achievement of objective (d) also contributes point 3 of the program (Linguistic Norm).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se uma metodologia de ensino ancorada na exploração de documentos autênticos (documentos
escritos e orais variados) e na resolução de problemas próximos dos da realidade profissional que os alunos
encontrarão. De forma mais concreta, incentiva-se o contacto dos alunos com enunciados, escritos e orais,
procurando-se, a partir da sua análise, (i) inferir as regularidades que subjazem ao uso da língua portuguesa, (ii)
identificar e corrigir falhas (aos níveis ortográfico, lexical e sintático-semântico) na produção de textos em
língua portuguesa.
Os elementos de avaliação, que é preferencialmente de tipo contínuo e que contemplará provas escritas (60%)
e trabalhos práticos com apresentação escrita e/ou oral (40%), caracterizam-se pela adoção do mesmo tipo de
metodologia, dando-se primazia à resolução de problemas práticos e próximos da realidade profissional que
impliquem a consolidação de competências no que respeita ao uso oral e escrito da língua portuguesa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will be anchored in the exploration of authentic documents (several written and oral
documents) and the resolution of problems coming from the professional reality that students will encounter.
More concretely, the students’ contact with written and oral statements will be privileged, and by analyzing
them, the student will (i) infer the regularities that underlie the use of the Portuguese language, (ii) identify and
correct faults (orthographic, syntactic-semantic and lexical) in the production of texts in Portuguese. 
The elements of assessment, which is preferably continuous type and will include written tests (60%) and
practical work with written and / or oral (40%) presentation, are characterized by the adoption of the same type
of methodology, giving primacy to the solution of practical and close to professional reality problems, favoring
the development of skills in what concerns to oral and written use of Portuguese language.

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

Por um lado, e porque as metodologias de ensino valorizam o contacto direto dos alunos com textos diversos,
nomeadamente com enunciados orais e escritos produzidos em contextos comunicativos diversificados e por
falantes com perfis variados, favorece-se a consecução dos objetivos apontados em (a) e (b). Por outro lado, a
opção por estratégias de trabalho que conferem grande relevo à exploração autónoma (embora orientada) de
diversos escritos e à resolução de problemas ancorados em enunciados autênticos/em situações de
comunicação reais favorece claramente a consecução dos objetivos elencados em (c), (d) e (e).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
On the one hand, and because teaching methodologies value the direct contact of students with diverse texts,
including oral and written statements produced in diverse communicative contexts by speakers with various
profiles, the achievement of the objectives aimed at (a) and (b) are privileged. On the other hand, the option for
working strategies that give a great emphasis to an (although oriented) autonomous exploration of various
writings and to the troubleshooting of authentic statements / situations in real communications clearly favors
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the achievement of the objectives listed in (c ), (d) e (e).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bergström, M. & Neves, R. (2011) Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa. Lisboa: Casa das Letras.
Cunha, Celso; Luís F. Lindley Cintra (2013) Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa, Edições Sá
da Costa.
Faria, Isabel Hub et alii (1996) Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho.
Lopes, Ana Cristina Macário; Graça Rio-Torto (2007) Semântica. Lisboa: Caminho.
Mateus, Maria Helena Mira et alii (2003) Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.
Oliveira, José Paulo Moreira de (2008) A redação eficaz. Como escrever com eficácia em qualquer situação de
negócio. Rio de Janeiro: Elsevier.
Peres, João Andrade; Telmo Móia (2003) Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.
Raposo, Eduardo Paiva et alii (2013) Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Sequeira, Arminda (2006) Correspondência em Português: comunique de forma eficiente. Porto: Porto Editora.

Mapa X - Noções de Gestão / Introduction to Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções de Gestão / Introduction to Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Judite Maria Manso e Silva - 50 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Define uma organização e os seus ambientes, avaliando o impacto dos fatores que constituem os ambientes
interno e externo; 
- Analisa o processo de tomada de decisão e compara a tomada de decisão individual com a tomada de decisão
em grupo; 
- Identifica os conceitos relativos à estratégia e planeamento organizacionais; 
- Compara organizações através das suas dimensões estruturais e identifica os vários tipos de configuração
organizacional existentes; 
- Analisa os métodos de controlo preliminar, de acompanhamento e retroativo e compara as técnicas de
controlo concebidas para manter a qualidade dos inputs com as concebidas para assegurar a qualidade dos
outputs.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Defines an organization and its environments, evaluating the impact of the factors that constitute the internal
and external environments; 
- Analyses the process of decision making and compares the individual decision making with decision making in
groups; 
- Identifies the concepts related to the organizational strategy and planning; 
- Compares organizations by their structural dimensions and identifies the various types of organizational
configuration; 
- Analyses the methods of primary control, of monitoring, as well as retroactive methods, and compares the
techniques of control designed to maintain the quality of inputs to ensure the quality of outputs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os gestores e a evolução da gestão; 
2. Os gestores e seus ambientes; 
3. Gestão da tomada de decisão; 
4. Planeamento e planeamento estratégico; 
5. A função de organização; 
6. Configuração organizacional; 
7. A função controlo.
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6.2.1.5. Syllabus:
1.Managers and the evolution of management; 
2.Managers and their environments; 
3 .Management of decision making; 
4. Planning and strategic planning; 
5.The function of the organization; 
6. Organizational setting; 
7. The control function.

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

A abordagem dos pontos 1 e 2, contribuem para o desenvolvimento de competências que permitirão aos alunos
definir uma organização e os seus ambientes, avaliando o impacto dos fatores que constituem os ambientes
interno e externo; O ponto 3 do programa, permite que os alunos analisem o processo de tomada de decisão e
comparem a tomada de decisão individual com a tomada de decisão em grupo, os pontos 4, permite-lhes
Identificar os conceitos relativos à estratégia e planeamento organizacionais; O ponto 5 e 6 do programa
permite que os alunos sejam capazes de comparar as organizações através das suas dimensões estruturais e
identificar os vários tipos de configuração organizacional existentes; O ponto 7 contribui para o
desenvolvimento de competências que permitirão aos alunos analisarem os métodos de controlo preliminar, de
acompanhamento e retroativo e comparar as técnicas de controlo concebidas para manter a qualidade dos
inputs com as concebidas para assegurar a qualidade dos outputs.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Points 1 and 2 contribute to the development of skills that will enable students to define an organization and its
environment, evaluating the impact of the factors that constitute the internal and external environments;
Point 3 of the syllabus allows students to analyse the process of decision making and compare the individual
decision making with decision making in group, and point 4 allows them to identify concepts related to the
organizational strategy and planning;
Point 5 and 6 of the syllabus allow students to be able to compare organizations taking into account its
structural dimensions and identify the various types of organizational settings;
Point 7 contributes to the development of skills that will enable students to analyse the methods of primary
control, of monitoring, as well as retroactive methods, and compares the techniques of control designed to
maintain the quality of inputs to ensure the quality of outputs.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será privilegiada a utilização de métodos ativos, no sentido de envolver e incentivar os alunos nas discussões.
Os métodos expositivos e interrogativos serão utilizados nas aulas teóricas. Serão utilizados casos práticos e
reais para resolução em sala quer individualmente quer em grupo, durante as aulas práticas.
Avaliação Discreta como método preferencial. Os elementos de avaliação: 1): 20% da nota final - advém da
avaliação em aula; 2): 40% da nota final - trabalho prático Individual; 3): 40% da nota final – prova escrita a
realizar no final do 2º período. Incluído no elemento de avaliação 1) participação nas aulas, todos os alunos
devem trazer uma notícia que entendam relevante; Principais objetivos: 1) Adquirirem hábitos de leitura; 2)
Enriquecerem o vocabulário; 3) Responsabilização; 4) Promover cultura geral; 5) Capacidade de
argumentação; 6) Falar em público; Avaliação Final: a realizar no 2º período – prova escrita (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Active methods will be engaged, in order to involve and encourage students in discussions. Expository and
interrogatory methods will be used in lectures. Practical and real cases will be used in the classroom, which will
be solved either individually or in groups.
Discrete assessment is the preferred method. Assessment elements: 1) 20% of the final grade - assessment in
the classroom; 2) 40% of final grade - Individual practical work; 3) 40% of the final grade - a written test held at
the end of the 2nd term. Included in the assessment as to item 1) is the student’s participation in class, i.e. all
students must bring a story considered relevant. The main objectives are: 1) to acquire reading habits; 2) enrich
the vocabulary; 3) accountability; 4) to promote general culture; 5) ability of argument; 6) speaking in public.
Final Evaluation will be held in the end of the 2nd term - written test (100%).

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

As aulas teórico-práticas desta unidade curricular compreenderão, não só uma componente expositiva como
também uma forte componente prática, nomeadamente através:
- Trabalhos em grupo que permitem desenvolvimento de competências de comunicação, liderança,
planeamento e gestão de conflitos e negociação.
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- Apresentações dos alunos das conclusões dos trabalhos de pesquisa; 
- Recurso a casos práticos;
- Apresentação da notícia da semana. Cada aula inicia com a apresentação de uma notícia relevante (1 ou 2
alunos por aula, que serão selecionados por sorteio), que trará a debate um tema de fundo. Na apresentação o
aluno escolhido, terá que introduzir uma palavra nova, que os colegas devem tentar identificar. Pretende-se
estimular o interesse por grandes temas; incentivar à leitura; estimular o espirito critica, enriquecer
vocabulário, desenvolver competências de comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical lessons of this curricular unit will include not only lecturing but also a strong
practical component, i.e.:
- Group work to allow development of skills, such as, communication, leadership, planning and conflict
management and negotiation.
- Presentations by students who shall outline the findings of their research; 
- The use of case studies;
- Presentation of the news of the week. Each lesson begins with the presentation of a relevant news article (1 or
2 students per class, who will be selected randomly), which will bring a background theme for debate. In the
presentation, the chosen students will have to introduce a new word that colleagues will try to identify. It is
intended to stimulate interest in major subjects; encourage reading; stimulate critical spirit, enrich vocabulary
and develop communication skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DONNELLY, G. et al. (2000), Administração – Princípios de Gestão Empresarial, 10º ed., McGraw-Hill de Portugal

Mapa X - Tratamento e Arquivo de Informação / Information Processing And Storage

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tratamento e Arquivo de Informação / Information Processing And Storage

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Gonçalves Guardado - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular o estudante:
a) Constitui e/ou organizar coleções ou fundos de arquivo, conserva-os e torna-os úteis, mantendo-os
atualizados e expurgando elementos inúteis;
b) Recupera, avalia e valida a informação e os documentos;
c) Elabora e aplica critérios de seleção, de aquisição e de eliminação de documentos;
d) Atende às necessidades dos utilizadores e às contingências do(s) serviço(s), desenvolvendo a sua cultura
da informação e ajudando-os a utilizar da melhor forma os recursos disponíveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, students:
a) Constitute and/or organize collections or an archive background, keep them and make them useful, by
keeping them updated and removing whatever is useless;
b) Recover, evaluate and validate information and documents;
c) Elaborate and apply selection, acquisition and document termination criteria;
d) Attend to users’ needs and service contigencies, by developing their information culture and by helping them
use the available resources the best way they can.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estudo da organização:
1.1. contexto;
1.2. estrutura;
1.3. processos organizacionais.
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2. Gestão da Informação nas organizações
2.1. produção;
2.2. tratamento: classificação, ordenação e arrumação;
2.3. registo e armazenamento;
2.4. comunicação e uso da informação: detecção das necessidades.
3. A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no tratamento da informação

6.2.1.5. Syllabus:
1. Study of the organization:
1.1. context;
1.2. structure;
1.3. organizational processes.
2. Information Management in organizations
2.1. production;
2.2. Treatment: classification, sorting and storage;
2.3. recording and storage;
2.4. communication and information use: detection of needs.
3. Use of Information and Communication Technologies in information processing

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

A unidade curricular tem como objetivo central dotar os alunos de competências que lhes permitam gerir a
informação nas organizações. Deste modo, existe uma coerência dos conteúdos programáticos com os
objectivos pois:
• o ponto 1. dos conteúdos permite concretizar os objetivos a), b), c e d);
• o ponto 2.1., 2.2. e 2.3. permitem concretizar os objetivos a), b) e c);
• o ponto 2.4. permite concretizar o objetivo d);
• o ponto 3. dos conteúdos permite concretizar os objetivos a), b), c e d).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course aims to provide students with skills that enable them to manage information in organizations. Thus,
there is a correspondence between the syllabus contents and the competences to be acquired as:
• Point 1. of syllabus intents to achieve the objectives a), b), c e d);
• Points 2.1., 2.2. and 2.3. of syllabus intent to achieve the objectives a), b) and c);
• Point 2.4. of syllabus intents to achieve the objective d);
• Point 3. of syllabus intents to achieve the objectives a), b), c and d).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A natureza teórico-prática da unidade curricular possibilitará a alternância entre momentos mais expositivos e
outros práticos. Assim, a apresentação dos conteúdos e a sua contextualização será acompanhada com a
realização de exercícios de aplicação de conhecimentos, individuais e de grupo, de modo a apelar
frequentemente à participação dos alunos.
A avaliação far-se-á tendo em conta todo o trabalho desenvolvido no decorrer do semestre (avaliação discreta)
ou por exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical and practical nature of the course will enable both expository and other practical moments.

Thus, the presentation of content and its context will be accompanied with exercises to apply knowledge,
individually and in group, appealing to student participation.

Assessment will be discrete (considering the work made during the semester) or final (individual written exam).

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

A unidade curricular tem como objetivo central dotar os alunos de competências que lhes permitam gerir a
informação nas organizações. Neste sentido, e para dar cumprimento aos objetivos de caráter eminentemente

prático, a metodologia a adotar permitirá a articulação entre as dimensões teórica e prática. A avaliação, em
consonância com os objetivos definidos, será feita tendo por base não apenas testes escritos, mas igualmente
exercícios práticos realizados no decurso do período letivo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The course aims to provide students with skills that enable them to manage information in organizations. In this

sense, and to meet the goals of an eminently practical nature, the methodology to be adopted will allow the link
between theoretical and practical dimensions. The assessment, in line with the objectives defined herein, shall

be made from not only written tests, but also practical exercises conducted during the school semester.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Assis, W.M. (2006). Metodologia para construção de produtos de informação nas organizações. Belo Horizonte:

UFMG 
Choo, C.W. (2003). Gestão de informação para a organização inteligente. Lisboa: Caminho

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (1998). Manual para a gestão de documentos. Lisboa: IAN/TT
Pinto, M.M.G.A. (2004). Gestão integrada de sistemas de informação em autarquias locais. In Homenagem do

Professor Doutor José Marques. Porto: FLUP
Pinto, M.M.G.A. & Silva,A. M.(2005). Um modelo sistémico e integral de gestão de informação nas organizações.

Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3085.pdf, consult. 2014-11-10
Ribeiro, F. (2003). O acesso à informação nos arquivos. Lisboa: FCG

Silva, W.A. & Santos, P.K. (2007). Gestão de documentos : uma política arquivística capaz de contribuir com um
programa de inteligência competitiva. Arquivística.net, 3(2). Disponível em
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000005193&dd1=57afc, consult. 2014-11-10

Mapa X - Aplicações de Escritório Eletrónico II / Electronic Office Applications II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Aplicações de Escritório Eletrónico II / Electronic Office Applications II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Rita Paçó Calvão – 80 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
• Introduz, edita e formata dados numa folha de cálculo;

• Utiliza fórmulas e funções;
• Produz gráficos a partir de dados;
• Utiliza filtros;

• Utiliza ferramentas de base de dados em folhas de cálculo;
• Constrói tabelas e gráficos dinâmicos;

• Constrói tabelas e relaciona-as em ambiente de bases de dados;
• Efetua consultas;

• Produz e utiliza formulários e relatórios;
• Cria e publica documentos eletrónicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of this course, the student:
• Introduces, edits and formats data in a worksheet;

• Uses formulas and functions;
• Produces graphs from data;

• Uses filters;
• Uses database tools in spreadsheets;

• Constructs dynamic tables and charts;
• Constructs tables and relates them in a database environment;
• Performs queries;

• Produces and uses forms and reports;
• Creates and publishes electronic documents.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Utilização de uma Folha de Cálculo

1.1. Conceitos gerais
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1.2. Edição

1.3. Formatação
1.4. Fórmulas e funções

1.5. Gráficos
1.6. Filtros

1.7. Tabelas e gráficos dinâmicos
1.8. Ferramentas de base de dados numa folha de cálculo
2. Base de Dados

2.1. Conceitos gerais
2.2. Tabelas

2.3. Relações
2.4. Consultas

2.5. Formulários
2.6. Relatórios

3. Publicação Eletrónica de Documentos
3.1. Criação de Publicações

3.2. Utilização de Templates
3.3. Ligação de documentos a bases de dados para impressão ou envio em série
3.4. Disponibilização de informação na internet

6.2.1.5. Syllabus:
1 Using a Spreadsheet 

1.1. General concepts 
1.2. Edition 
1.3. Formatting 

1.4. Formulas and functions 
1.5. Graphics 

1.6. Filters 
1.7. Dynamic tables and charts 

1.8. Database tools on a worksheet 
2 Databases 

2.1. General concepts 
2.2. Tables 

2.3. Relations 
2.4. Queries 
2.5. Forms 

2.6. Reports 
3 Electronic Publications of Documents

3.1. Create Publications 
3.2. Use of Templates 

3.3. Link documents to databases for printing or sending in serial 
3.4. Dissemination of information on the Internet

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

curricular.
Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma.

Esta unidade curricular contribui para que os alunos aprendam a utilizar eficazmente as aplicações de
escritório eletrónico a fim de produzirem folhas de cálculo, a utilizarem bases de dados, a elaborarem

publicações eletrónicas e a criarem uma página de internet.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are consistent with the objectives of the curricular unit.

In this course students learn to effectively use IT systems and electronic office applications in order to produce
spreadsheets, to use databases, to develop electronic publications and to create a web page.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição de conteúdos, resolução de problemas propostos e elaboração de
trabalhos.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:

Avaliação preferencial - avaliação discreta composta por dois testes individuais realizados em computador.
Avaliação alternativa - avaliação por exame final realizado em computador.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical classes using active methods (group work and problem solving).

Students may choose one of the following types of assessment:
Preferential assessment - discrete assessment consisting of two individual tests carried out in computer.

Alternative assessment - assessment for final exam carried out in computer.

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

A metodologia de ensino utilizada apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios práticos ligados à
vivência do dia-a-dia que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos

básicos envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados, e os objetivos atingidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology used is based mainly on studies and practical exercises related to the experience of

day-to-day leading students to participate and to be proactive. Thus, several basic concepts involved are more
easily understood and consolidated, and the objectives achieved.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microsoft® Office 2010 Inside Out. Ed Bott, Carl Siechert. Microsoft Press

Microsoft Office 2010 – Para Todos Nós. Sérgio Sousa / Maria José Sousa. FCA
Domine a 110% Excel 2010. Maria José Sousa . FCA
Fundamental do Access 2010. Jorge Neves. FCA

Mapa X - Francês Língua / French – Language

6.2.1.1. Unidade curricular:

Francês Língua / French – Language

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
a) Identifica e seleciona informação relevante em textos simples de uso corrente.
b) Utiliza expressões e vocabulário de uso mais frequente, relacionados com aspetos de interesse pessoal.

c) Produz e interpreta enunciados simples, orais e escritos, gramaticalmente corretos. 
d) Fornece e solicita informações, descrições, orientações e instruções.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of the curricular unit, students will be able to:
a) identify and select relevant information from simple everyday material;

b) use vocabulary related to personal basic communicative needs;
c) accurately produce and interpret simple oral and written texts;

d) provide and ask for information, descriptions, guidelines and instructions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A sociedade francesa atual
1.1. Aspetos específicos da cultura francesa

2. Setores de atividade
2.1. Setor primário

2.1.1. Espaços e atividades
2.1.2. Produtos do solo
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2.1.2.1. A alimentação 

2.2. Setor secundário
2.2.1. Ramos de atividade industrial

2.2.2. Matérias-primas e produtos
2.2.3. Indústria e meio ambiente

2.3. Setor terciário
2.3.1. Transportes (espaços, agentes, cenários de interação) 

2.3.2. Turismo (espaços, agentes, atividades, cenários de interação) 
2.3.3. Comércio (espaços, agentes, atividades, cenários de interação)

3. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Current French society
1.1. Specific aspects of French culture

2. Economic sectors

2.1. Primary sector
2.1.1. Locations and activities

2.1.2. Agricultural products
2.1.2.1. Food 

2.2. Secondary sector

2.2.1. Industrial branches
2.2.2. Raw materials and products
2.2.3. Industry and environment

2.3. Tertiary sector

2.3.1. Transport (locations, people, interaction scenarios) 
2.3.2. Tourism (locations, people, activities, interaction scenarios) 

2.3.3. Commerce (locations, people, activities, interaction scenarios)

3. Grammar

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

Os objetivos elencados em a) e c) têm uma clara abrangência transversal, pelo que, para a sua consecução
convergem todos os pontos previstos no programa. O ponto 2. do programa (Setores de atividade), permitindo a

aquisição de estruturas lexicais próprias de diversas áreas de atividade, contribui para que os alunos atinjam
os objetivos b) e d). Por fim, o ponto 3. (Conteúdos gramaticais) assume-se como incontornável para a

concretização de todos os objetivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning outcomes listed in a) and c) are very broad, so all points in the syllabus contribute for their

achievement. Point 2 ("Economic sectors") aims to reach points b) and d) of the learning outcomes, by allowing
the acquisition of lexical structures that are specific of different economic sectors. Finally, point 3 ("Grammar")

is essential for achieving all learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, conciliam momentos de trabalho direcionados ao desenvolvimento de

competências ao nível da compreensão e expressão (oralmente e por escrito), com base em ambientes
comunicativos realistas e em contextos de comunicação próprios do quotidiano. As atividades desenvolvidas

assentam na análise e produção (escrita e oral) de enunciados associados aos usos quotidianos da língua
francesa e na reflexão conjunta a propósito dos recursos lexicais neles usados e de diferentes conteúdos

gramaticais. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, pois contemplam sempre uma parte escrita
(60%) e uma parte oral (40%). Além disso, e dado que se consubstanciam em problemas reais a que o aluno

deve dar resposta do ponto de vista linguístico/comunicacional, dão continuidade à metodologia de ensino
aplicada nas aulas.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes, which are of theoretical and practical nature, will be based on tasks designed to develop language

skills of comprehension, speaking and writing. Realistic communicative environments, as well as contexts of
daily routine will be taken into account. Tasks are defined, bearing in mind the analysis and oral/written
production of short dialogues linked to the everyday use of the French language, as well as the joined-up

thinking in lexical and grammar practices.
The assessment also reflects this type of approach, as it focuses on written (60%) and oral (40%) skills. The

assessment exercises are drawn up according to realistic problems that students will meet at a
language/communicational level.

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

curricular.
apropriação de léxico, de uso quotidiano, associado aos diferentes setores de atividade económica. Para tal,

procura-se articular a compreensão e a produção, tanto ao nível escrito quanto ao nível oral. As atividades
desenvolvidas, ao fomentarem a análise e compreensão de enunciados de diversos tipos, contribuem

diretamente para a consecução de todos os objetivos definidos. Por outro lado, incentivando a resolução de
problemas realistas e a produção de enunciados adequados a situações diversas do dia a a dia, trabalhar-se-ão

as competências especificamente associadas aos objetivos c) e d).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit priority is given to activities that promote autonomous work (although oriented) and that

allow the acquisition of everyday business vocabulary. Comprehension, writing and speaking skills are jointly
put into practice. The activities carried out by students are based on the analysis and comprehension of

different types of texts and contribute to the achievement of all learning outcomes. Furthermore, a problem-
solving strategy built on realistic contexts, as well as the production of written/oral texts appropriate to different

everyday communication contexts will exercise skills linked to objectives c) and d).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manuais / Textbooks:

BAZOU, V., SCHENKER, J.-C. (2009). Vocabulaire en Action – niveau A1. Paris: CLE International. 
MIQUEL, C. (2004). Communication Progressive du Français – niveau débutant. Paris: CLE International. 

SIRÉJOLS, E. (2008). Vocabulaire en dialogues – niveau intermédiaire. Paris: CLE International.
TAUZIN, B., Dubois, A.-L. (2005). Objectif Express 1. Paris: Hachette.

Gramáticas / Grammars:
AKYÜZ, A. et al..(2005). Les Exercices de Grammaire – niveau A1. Paris: Hachette.

CAQUINEAU-GÜNDUZ, M.-P. et al. (2005). Les Exercices de Grammaire – niveau B1. Paris: Hachette.
POISSON-QUINTON, S. et al. (2005). Grammaire Expliquée du Français – niveau intermédiaire. Porto: Porto

Editora/CLE International.

Dicionários / Dictionaries
Dictionnaire Larousse en Ligne [online] - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

Infopedia [online] – www.infopedia.pt 
Lexilogos – Dictionnaire Français [online] - http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

Mapa X - Alemão – Língua / German – Language

6.2.1.1. Unidade curricular:
Alemão – Língua / German – Language

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Jorge Balula Pereira Dias – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:
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a) Identifica e seleciona informação relevante em textos simples de uso corrente.

b) Utiliza expressões e vocabulário de uso mais frequente, relacionados com aspetos de interesse pessoal.
c) Produz e interpreta enunciados simples, orais e escritos, gramaticalmente corretos. 

d) Fornece e solicita informações, descrições, orientações e instruções.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

a) identify and select relevant information from simple everyday material;

b) use vocabulary related to personal basic communicative needs;
c) accurately produce and interpret simple oral and written texts;

d) provide and ask for information, descriptions, guidelines and instructions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A sociedade alemã atual

1.1. Aspetos específicos da cultura alemã

2. Setores de atividade
2.1. Setor primário

2.1.1. Espaços e atividades
2.1.2. Produtos do solo

2.1.2.1. A alimentação 

2.2. Setor secundário

2.2.1. Ramos de atividade industrial
2.2.2. Matérias-primas e produtos

2.2.3. Indústria e meio ambiente

2.3. Setor terciário
2.3.1. Transportes (espaços, agentes, cenários de interação) 

2.3.2. Turismo (espaços, agentes, atividades, cenários de interação) 
2.3.3. Comércio (espaços, agentes, atividades, cenários de interação)

3. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Current German society
1.1. Specific aspects of German culture

2. Economic sectors

2.1. Primary sector
2.1.1. Locations and activities
2.1.2. Agricultural products

2.1.2.1. Food 

2.2. Secondary sector
2.2.1. Industrial branches

2.2.2. Raw materials and products
2.2.3. Industry and environment

2.3. Tertiary sector

2.3.1. Transport (locations, people, interaction scenarios) 
2.3.2. Tourism (locations, people, activities, interaction scenarios) 
2.3.3. Commerce (locations, people, activities, interaction scenarios)

3. Grammar

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

Os objetivos elencados em a) e c) têm uma clara abrangência transversal, pelo que, para a sua consecução

convergem todos os pontos previstos no programa. O ponto 2. do programa (“Setores de atividade”),
permitindo a aquisição de estruturas lexicais próprias de diversas áreas de atividade, contribui para que os
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alunos atinjam os objetivos b) e d). Por fim, o ponto 3. (“Conteúdos gramaticais”) assume-se como

incontornável para a concretização de todos os objetivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning outcomes listed in a) and c) are very broad, so all points in the syllabus contribute for their

achievement. Point 2 ("Economic sectors") aims to reach points b) and d) of the learning outcomes, by allowing
the acquisition of lexical structures that are specific of different economic sectors. Finally, point 3 ("Grammar")

is essential for achieving all learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, conciliam momentos de trabalho direcionados ao desenvolvimento de

competências ao nível da compreensão e expressão (oralmente e por escrito), com base em ambientes
comunicativos realistas e em contextos de comunicação próprios do quotidiano. As atividades desenvolvidas

assentam na análise e produção (escrita e oral) de enunciados associados aos usos quotidianos da língua
alemã e na reflexão conjunta a propósito dos recursos lexicais neles usados e de diferentes conteúdos

gramaticais. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, pois contemplam sempre as competências

escritas e orais. A avaliação está então dividida em duas partes: uma parte escrita – 60% (duas provas
escritas com o peso de 30% cada, em avaliação discreta, e uma prova escrita com o peso de 60% em avaliação
final/recurso) - e uma parte oral – 40 % (uma prova oral, em avaliação discreta/final/recurso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes, which are of theoretical and practical nature, will be based on tasks designed to develop language

skills of comprehension, speaking and writing. Realistic communicative environments, as well as contexts of
daily routine will be taken into account. Tasks are defined, bearing in mind the analysis and oral/written
production of short dialogues linked to the everyday use of the German language, as well as the joined-up

thinking in lexical and grammar practices.
The assessment also reflects this type of approach, as it is focused on written and oral skills. Thus, the

assessment is divided into two parts: a written (60% - in “avaliação discreta” there will be two tests, each one
representing 30% of the final mark, and in “avaliação final” and “recurso” there will be just one written test) and

an oral one (an oral test, representing 40% of the final mark – this applies to “avaliação discreta”, “avaliação
final” and “recurso”).

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

curricular.
Nesta UC privilegiam-se atividades que fomentem o trabalho autónomo (embora orientado) do aluno e que

permitam a apropriação de léxico, de uso quotidiano, associado aos diferentes setores de atividade económica.
Para tal, procura-se articular a compreensão e a produção, tanto ao nível escrito quanto ao nível oral. As

atividades desenvolvidas, ao fomentarem a análise e compreensão de enunciados de diversos tipos,
contribuem diretamente para a consecução de todos os objetivos definidos. Por outro lado, incentivando a

resolução de problemas realistas e a produção de enunciados adequados a situações diversas do dia a a dia,
trabalhar-se-ão as competências especificamente associadas aos objetivos c) e d).

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

In this curricular unit priority is given to activities that promote autonomous work (although oriented) and that
allow the acquisition of everyday business vocabulary. Comprehension, writing and speaking skills are jointly

put into practice. The activities carried out by students are based on the analysis and comprehension of
different types of texts and contribute to the achievement of all learning outcomes. Furthermore, a problem-

solving strategy built on realistic contexts, as well as the production of written/oral texts appropriate to different
everyday communication contexts will exercise skills linked to objectives c) and d).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

– Aufderstraße, H. et al. (2006). Lagune. Ismaning: Max Hueber Verlag 
– Bauer, U. (2002). Business language guide: German. Stuttgart: Klett

– Brill, L. & Techmer, M. (2011). Groβes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber Verlag
– Lusher, R. (2003). Deutsch Kompakt: Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Textbuch. Ismaning: Max Hueber

Verlag 
– Luscher, R. (2003). Deutsch Kompakt: Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. A German self-study course for
beginners. München: Hueber

– Lusher, R. (2003). Deutsch rapid: a German self-study course for beginners: Deutsch - English. München:
Hueber
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– Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.
– Langenscheidts Taschenwörterbuch – Portugiesisch/Deutsch – Deutsch/Portugiesisch. Berlin:

Langenscheidt.
– Lusher, R. (2013). Übungsgrammatik für Anfänger: Deutsch als Fremdsprache – Lehr- und Übungsbuch, Max

Hueber Verlag
– Werner, G. (2001). Grammatiktraining Deutsch. Berlin: Langenscheidt.

Mapa X - Português II / Portuguese II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Português II / Portuguese II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta UC, o estudante:

a) Distingue as características e especificidades do texto oral e do texto escrito.
b) Identifica e caracteriza diferentes tipos de texto.

c) Respeita a estrutura e as diferentes etapas na produção de um texto.
d) Produz textos orais e escritos, aplicando mecanismos de coesão e de coerência textual.

e) Manipula diferentes tipos de texto, recorrendo a diferentes técnicas de expansão, de redução e de
adequação da informação de base de um texto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the student:
a) Distinguishes the specific characteristics of oral and written texts.

b) Identifies and characterizes different types of texts.
c) Respects the structure and the different stages of the production of a text.

d) Produces oral and written texts, applying cohesion and coherence mechanisms.
e) Rewrites different types of texts, using/resorting to the adequate expansion, reduction and adjustment
techniques.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
3.3.5. Conteúdos programáticos

(1000 caracteres)
1. O texto

1.1. Texto oral vs texto escrito
1.2. Tipologias textuais
1.3. Estrutura textual

2. Produção de texto
2.1. Etapas na produção/estruturação de um texto.

2.2. Mecanismos de coesão linguística.
2.3. Noções de coerência referencial.

3. Manipulação de texto
3.1. Mecanismos de expansão.

3.2. Mecanismos de redução.
3.3. Mecanismos de adequação

4. Correção linguístico-discursiva

6.2.1.5. Syllabus:
1. The text

1.1. Oral texts vs. written texts
1.2. Text typologies

1.3. Textual structure
2. Text production
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2.1. Different stages of the production of a text
2.2. Textual cohesion mechanisms

2.3. Referential coherence notions
3. Text rewriting

3.1. Expansion mechanisms
3.2. Reduction mechanisms
3.3. Adjustment mechanisms

4. Linguistic correction

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

curricular.
Os conteúdos abordados no ponto 1. (O texto) contribuem para que os alunos possa atingir os objetivos (a) e (b).

Para a consecução do objetivo (c) e (d) concorre o ponto 2. (Produção de texto) do programa. A abordagem dos
conteúdos do ponto 3. (Manipulação de texto) contribui diretamente para a consecução dos objetivo (e). O ponto
4 contribui para a consecução de todos os objectivos elencados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The content covered in point 1 (The text) contributes to the achievement of the objective (a) and (b) by the

students. The achievement of objective (c) and (d) derives from point 2. (Text production). The approach of the
contents of Section 3 (Text rewriting) contributes directly to the achievement of the goal (e). Section 4 (Linguistic
correction) relates to the prosecution of all the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se uma metodologia de ensino ancorada na exploração autónoma, embora orientada, de documentos

autênticos diversificados. De forma mais concreta, incentiva-se o contacto dos alunos com enunciados,
escritos e orais, procurando-se, a partir da sua análise, (i) identificar as características estruturais e linguístico-

discursivas próprias de diversos tipos de textos, (ii) identificar e corrigir falhas (aos níveis ortográfico, lexical e
sintático-semântico) na produção de textos em língua portuguesa. 
Os elementos de avaliação (provas escritas (60%) e trabalhos práticos com apresentação escrita e/ou oral

(40%)) caracterizam-se pela adoção do mesmo tipo de metodologia, dando-se primazia à resolução de
problemas práticos e tão reais quanto possível, favorecendo-se o desenvolvimento de competências no que

respeita à planificação e redação de textos, de diversos tipos, em língua portuguesa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A teaching methodology anchored in an autonomous exploration, although oriented, of diversified and authentic

documents will be privileged. More concretely, students will be encouraged to contact with written and oral
statements, and from their analysis they will be able to (i) identify the specific structural and linguistic-

discursive characteristics of various types of texts, (ii) identify and correct faults (orthographic, syntactic-
semantic and lexical) in the production of texts in Portuguese. 

The elements of assessment (written tests (60%) and practical work with written and / or oral (40%)) are
characterized by the adoption of the same type of methodology, giving primacy to the solutions of practical

problems and as real as possible, favoring the development of skills regarding the planning and writing of texts,
of various types, in Portuguese.

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

curricular.
A coerência entre metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem é conseguida pelo facto de, em contexto

de aula, se dinamizarem atividades que, partindo da análise de textos de diversos tipos, permitem que os
alunos identifiquem as características próprias dos múltiplos tipos de texto em estudo. Deste modo,

desenvolvem as competências necessárias para distinguir diversos textos, identificar os traços estruturais e
linguístico-discursivos que os caracterizam e produzir, com correção, textos de vários tipos. Conseguirão

assim, fruto das opções de trabalho aplicadas em aula, atingir os objetivos definidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between teaching methodologies and learning objectives is achieved by the implementation in

the context of class of activities starting from the analysis of texts of various types and allowing students to
identify the characteristics of multiple types of text which are approached. The students will thus develop the

necessary skills to distinguish various texts, identify the structural and linguistic-discursive features that
characterize and produce, with correction, various types of texts. As a result of the working options applied in
class, they will also be able to achieve the defined objectives.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alvarez Ângulo, Teodoro (2001), Textos Expositivos-Explicativos y Argumentativos. Barcelona: Octaedro.

Amorim, Anabela e Sousa, Catarina (2006), Gramática da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora.
Brown, Fortunato (2003), Textos Informativos Breves y Claros. Barcelona: Octaedro.

Cunha, Celso e Cintra, Lindley (1998), Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições Sá da
Costa.

Ferreira, Maria Edite Pacheco (2002), Técnicas de Comunicação Escrita e Oral. Coimbra: Centro de Estudos e
Formação Autárquica.

Figueiredo, Olívia Maria e Figueiredo, Eunice Barbieri (2005), Prontuário Actual da Língua Portuguesa. Guia
Alfabético. Porto: Edições Asa.

Mateus, Maria Helena Mira et alii (2003), Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.
Nascimento, Zacarias e Pinto, José Manuel de Castro (2003), A Dinâmica da Escrita: Como Escrever com Êxito.
Lisboa: Plátano Editora.

Reis, J. Esteves (2000), Curso de Redacção II - O Texto. Porto, Porto Editora.

Mapa X - Inglês Língua / English Language

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês Língua / English Language

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Anabela Valente Simões - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno: 

a) Demonstra rigor e desenvoltura na utilização de terminologia técnica;
b) Descreve a estrutura e funcionamento organizacional de uma empresa;

c) Produz textos, orais e escritos, coerentes e adequados a diversos contextos comunicativos no mundo das
instituições;

d) Otimiza a produção de enunciados orais e escritos, recorrendo às Tecnologias de Informação e
Comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of the course, the student:

a) Shows accuracy and resourcefulness when using specific terminology;
b) Describes the structure and functioning of a company/an organisation;

c) Produces both oral and written texts which must be consistent with several communicative contexts within
organisations;

d) Optimizes the production of oral and written texts with the assistance of Information and Communication
Technology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

No sentido de promover o desenvolvimento das principais competências linguísticas para fins específicos,
serão exploradas as seguintes temáticas:

1. Como usar o dicionário 

2. O secretário na atualidade
3. Organizações
4. Atendimento telefónico

5. Socializar
6. Escrita administrativa

6.2.1.5. Syllabus:
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In order to promote the development of the main language skills for specific purposes, the following themes will

be explored:

1. Using the dictionary
2. The new secretary

3. Company profile
4. Phone calls

5. Socializing
6. Business writing

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

curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:

- a unidade 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar os pontos a), b) e c) dos objetivos;
- as unidades 2 e 3 contribuem para a alínea b) dos objetivos;

- as unidades 4 e 5 dos conteúdos programáticos pretende executar as alíneas a) e c) dos objetivos;
- a unidade 6 permite concretizar as alíneas a), c) e d) dos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are consistent with the objectives of the curricular unit, because:

- Unit 1 of the syllabus aims to achieve lines a), b) and c) of the objectives;
- Units 2 and 3 aim to achieve line b) of the objectives;

- Units 4 and 5 of the syllabus seek to achieve lines a) and c) of the objectives;
- Unit 6 of the syllabus aims to achieve lines a), c) and d) of the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de natureza teórico-prática. Dá-se, por isso, primazia a atividades que fomentem a participação
efetiva dos alunos, tais como trabalhos individuais e em grupo e a resolução de problemas práticos simulados,

relacionados com os futuros contextos profissionais dos alunos. De acordo com o Regulamento de Estudos da
Universidade de Aveiro, os alunos poderão optar por um dos seguintes tipos de avaliação:

A. Avaliação discreta, composta por três elementos: a) dois testes escritos (30% + 30%); b) uma apresentação

oral realizada em contexto de aula (40%).
B. Os alunos que optem por avaliação por exame final realizarão um exame composto por uma parte escrita

(60%) e uma parte oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical. Preference will be given to activities that encourage the effective

participation of students, such as individual and group assignments and the resolution of simulated practical
problems related to the students' future professional contexts. Students may choose one of the following

assessment types:

A. Discrete assessment: a) two written tests (30%+30%); b) an oral presentation (40%).
B. Final exam: written part (60%) + oral part (40%).

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, uma vez que, seguindo

um modelo interativo e de simulação de situações reais, próprias do futuro contexto profissional dos alunos,
permitem o envolvimento dos mesmos num trabalho autónomo na busca de soluções para os exercícios

propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos.

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 they follow an interactive

model, based on the simulation of real situations connected to students’ future professional context, which
allows their involvement in an autonomous work of seeking solutions to the given exercises, as well as the

understanding of the practical applicability of the theoretical contents.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Brook-Hart, G. (2006). Business Benchmark. Cambridge University Press.
Emmerson, P. (2002). Business Grammar Builder. MacMillan.
Eastwood, J. (2002). Oxford Practice Grammar. Oxford University Press .

Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge University Press .
Jones, L. (2000). New International Business English. Cambridge University Press .

Sweeney, S. (2009). English for Business Communication. Cambridge University Press. 
Thill, J. V. & Bovée, C. L. (2005). Excellence in Business Communication. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Toselli, M. & Milán, A. M. (2006). English for Secretaries and Administrative Personnel. Madrid: McGraw.

Mapa X - Estatística Descritiva / Descriptive Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estatística Descritiva / Descriptive Statistics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Cristina Dórdio Dimas – 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
- Analisa, descreve e interpreta um conjunto de dados usando tabelas de frequências e representações

gráficas adequadas de modo a identificar os seus aspectos mais importantes;
- Utiliza técnicas estatísticas para dados bivariados de modo a avaliar a associação/correlação das variáveis

ou atributos;
- Aplica os principais métodos quantitativos de descrição na análise de séries cronológicas;

- Aplica os métodos de descrição e análise a dados reais, usando uma de folha de cálculo;
- Produz relatórios de análises de dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of this curricular unit, the student:
- Analyzes, describes and interprets a set of data, using frequency tables and graphs;

- Uses statistical techniques for bivariate data to assess the association/correlation between variables or
attributes;

- Applies the principle descriptive quantitative methods in the analysis of chronological series;
- Applies the methods of description and analyses to real data, using a spreadsheet;
- Produces reports of data analysis. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Exploração de dados univariados

1.1. Noções fundamentais de Estatística Descritiva
1.2. Organização dos dados, tabela de frequências

1.3. Proporções, percentagens, taxas
1.4. Representações gráficas
1.5. Medidas de localização: medidas de tendência central (moda, mediana, média); medidas de tendência não

central (percentis, quartis)
1.6. Medidas de Dispersão (Intervalo de variação, Desvio absoluto médio, Desvio-padrão, Variância, Coeficiente

de Variação)
1.7. Medidas de Assimetria e de Curtose (Achatamento)

2. Exploração de dados bivariados
2.1. Representações gráficas

2.2. Noção de correlação e associação
2.3. Chi Quadrado 

2.4. R de Spearman
2.5. R de Pearson e o R2
3. Séries Cronológicas

3.1. Taxas de variação
3.2. Números índices 
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3.3. Representações gráficas
3.4. Princípios de análise de regressão.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Exploration of univariate data
1.1 Fundamental notions of descriptive statistics

1.2 Data organization, frequencies tables
1.3 Proportions, percentages

1.4 Graphical representations
1.5 Measures of location: measures of central tendency (mode, mean, median) and measures of non central

tendency (quartiles, percentiles)
1.6 Measures of dispersion (range; mean absolute deviation; standard deviation; variance; coefficient of

variation) 
1.7 Measures of Skewness and Kurtosis

2. Exploration of bivariate data
2.1 Graphical representations

2.2 Notions of correlation and association
2.3 Chi-square

2.4 R of Spearman
2.5 R of Pearson and R2

3. Time series analysis

3.1 Taxes of variation
3.2 Index numbers

3.3 Graphical representations
3.4 Principles of regression analysis

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

curricular.
No primeiro capítulo são estudadas as principais técnicas da descrição e análise de dados univariados

aplicando os conceitos dos vários tipos de frequências (absolutas, relativas e acumuladas), o agrupamento ou
classificação de dados e a representação dos dados através das representações gráficas mais adequadas a

cada tipo de variável. No segundo capítulo é abordada a análise de dados bivariados através da sua
representação gráfica e da identificação de eventuais relações entre as variáveis ou atributos, nomeadamente
através do estudo da associação/correlação. No terceiro capítulo são dadas algumas noções básicas de séries

temporais. A utilização de uma folha de cálculo é transversal na implementação das técnicas estatísticas
abordadas como bem no tratamento e organização dos dados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the first chapter of the syllabus the main techniques of the description and analysis of univariate data are

analyzed by applying the concepts of various frequencies (absolute, relative and cumulative), the grouping or
classification of data and the data representation through appropriate graphical representations to each
variable type. In the second chapter the analysis of bivariate data through its graphical representation and

identification of possible relationships between variables or attributes is discussed, namely by studying the
association / correlation. In the third chapter some basic notions of temporal series are discussed. The use of a

spreadsheet is transversal to implement the statistical techniques discussed as well as the treatment and
organization of the data.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As horas de contato decorrem no formato de aulas teórico-práticas com a exposição dos temas e estímulo à
discussão com o recurso a exercícios de aplicação e estudos de caso. O desenvolvimento dos temas é

acompanhado da utilização de software quando tal é adequado e pertinente. 
A avaliação preferencial na disciplina é de tipo final e efetua-se através da realização de um exame no período

de avaliações. O exame terá uma componente teórica (60%) e uma componente prática (40%), sendo esta
última realizada com recurso ao computador.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Contact hours are held in the theoretical and practical format with the presentation of issues and the stimulation
of discussion with the use of practical exercises and case studies. The development of the themes will be

accompanied by the use of software when appropriate and relevant. The assessment in the course is final
through a final exam that has a theoretical component (60%) and a practical component (40%), the latter being
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carried out using the computer.

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

Na unidade curricular de Estatística Descritiva são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os
objetivos previstos. Pretende-se que os estudantes sejam parte ativa das atividade em contexto de aula,

nomeadamente com a discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em
grupo com a partilha dos resultados com a turma.

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

In the course of Descriptive Statistics various pedagogical techniques are adopted to achieve the planned
objectives. It is intended that students are an active part of the activities in the classroom context, in particular

the discussion of the topics covered and the resolution of both individual and group exercises sharing the
results with the class.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Guimarães, R. C., & Cabral, J. A. S. (1997). Estatística, McGraw-Hill
Hill, M. M. (2002). Investigação por questionário. 2ª ed, rev. e aum., Edições Sílabo

Murteira, B. (1994). Análise exploratória de dados : estatística descritiva, McGraw-Hill
Reis, E. (1996). Estatística Descritiva, Edições Sílabo

Webster, A. (2006). Estatística aplicada à administração e economia, McGraw-Hill

Mapa X - Relações Interpessoais e Atendimento / Interpersonal Relationships and Customer Service

6.2.1.1. Unidade curricular:

Relações Interpessoais e Atendimento / Interpersonal Relationships and Customer Service

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Dórdio Dimas - 80 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
a) Promove relações públicas positivas, gerindo a imagem da organização;

b) Comunica eficazmente em contexto social e laboral, com diversos interlocutores, manifestando
competências comportamentais e interpessoais adequadas;

c) Acolhe, encaminha e informa os interlocutores internos e externos de uma organização de forma eficaz;
d) Aplica normas de protocolo que facilitem as relações intra e extraorganização;

e) Identifica problemas relacionais e escolhe a atitude mais adequada para os solucionar;
f) Expressa uma argumentação válida e assertiva em situações de interactividade com outras pessoas;
g) Identifica, gere e resolve conflitos interpessoais no contexto organizacional;

h) Aplica os princípios para uma negociação eficaz;
i) Gere de forma eficaz as emoções no relacionamento interpessoal.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:

a) Promotes positive public relations, managing organizational image;
b) Effectively communicates, in a social and work environment, with different publics, and shows adequate
behavioural and interpersonal competencies;

c) Effectively welcomes, guides and informs internal and external interlocutors;
d) Applies protocol rules which can facilitate the relations inside and outside the organization;

e) Identifies relational problems and choses the best way to solve them
f) Expresses a valid and assertive argumentation, when interacting with other people;

g) Identifies, manages and solves interpersonal conflicts within the organization;
h) Applies the principles for an effective negotiation;

i) Effectively manages emotions, in interpersonal relations.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A função de secretariado

2. As relações interpessoais
3. Comunicação e atendimento

4. Dos comportamentos individuais aos comportamentos em grupo
5. Conflito e gestão de conflitos

6. Negociação: condicionantes, processo e resultados
7. Inteligência emocional e gestão das emoções

6.2.1.5. Syllabus:

1. The office administration role;
2. Interpersonal relations;

3. Communication and reception;
4. From individual behaviour to group behaviour;

5. Conflics and conflicts management;
6. Negotiation: rules, process and results;

7. Emotional intelligence and emotions management.

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

A unidade curricular de Relações Interpessoais e Atendimento tem como objetivo central dotar os alunos de
competências no domínio do relacionamento interpessoal e do atendimento, tendo em vista a promoção de

relações públicas positivas e de uma imagem favorável da organização. Os conteúdos programáticos estão em
coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:
- as unidades 1 a 4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar as alíneas a) a f) dos objetivos;

- a unidade 5 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea g) dos objetivos;
- a unidade 6 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea h) dos objetivos;

- a unidade 7 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea i) dos objetivos.

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

The central aim of the course of Interpersonal Relations and Customer Service is to provide students with skills
in interpersonal relationships management and customer service, in order to promote positive public relations
and a favorable image of the organization. The contents are consistent with the learning outcomes of this

curricular unit, as:
- units 1 to 4 of the syllabus aim to achieve points a) to f) of the learning outcomes;

- unit 5 of the syllabus aims to achieve point g) of the learning outcomes;
- unit 6 of the syllabus aims to achieve point h) of the learning outcomes;

- unit 7 of the syllabus aims to achieve point i) of the learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a implementar integra vários métodos na apresentação dos conteúdos programáticos,

designadamente, o método expositivo, o interrogativo e o demonstrativo. Sendo uma unidade curricular teórico-
prático, será privilegiada a utilização de métodos ativos, com recurso a exercícios, dinâmicas de grupo,

simulações, estudos de caso e discussão em grupo.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:
Avaliação preferencial:

1. 2 Testes escritos;
2. 1 Trabalho de investigação, e sua apresentação oral, sobre um tema relacionado com a unidade curricular, a
realizar em grupo.

Avaliação final:
Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology that will be implemented integrates several methods, in particular, the expositive, the

interrogative and the demonstrative methods. Being a theoretical-practical course, active methods will be
preferred, namely, role-plays, exercises, case studies and group discussions.
Students may choose one of the following types of assessment: 

Preferred assessment 
1. Two written tests (30% for each one) 

2. A research work developed in group, with an oral presentation, about a subject related with the curricular unit
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(40%);

Final assessment 
- Final Exam.

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

curricular.
A unidade curricular de Relações Interpessoais e Atendimento visa contribuir para a aquisição de um conjunto

de competências ao nível da gestão das relações interpessoais e da comunicação, em contexto organizacional.
O foco nesta unidade curricular está, desta forma, no desenvolvimento das soft skills, recorrendo-se para tal a

métodos ativos, nomeadamente, a simulações da realidade organizacional (e.g., gestão de uma reclamação,
atendimento de um cliente difícil, gestão de um conflito com um colega), a dinâmicas de grupo e a estudos de

caso. A avaliação integra dois testes, nos quais as questões de natureza mais teórica são acompanhadas por
questões práticas, nomeadamente, estudos de caso. Paralelamente, as aptidões de pesquisa, seleção e
análise de informação, fundamentais neste nível de ensino, são desenvolvidas pela existência de um trabalho

de investigação sobre uma temática relacionada com a unidade curricular.

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

The present course aims to contribute to the acquisition of a set of skills concerning the management of
interpersonal relations and communication, in an organizational context. The focus in this course is, therefore,

on the development of soft skills. Indeed, the use of active methods in the process of learning is preferred,
namely simulations of the organizational reality (e.g., management of a complaint, dealing with a difficult
customer, managing a conflict with a colleague), group dynamics and case studies. The evaluation includes two

tests, in which both theoretical and practical issues are tested, including case studies. In parallel, the research,
information analysis and selection skills, which are basic in this level of education, are developed through a

research paper on a related topic with the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Borges, M. J. (2009). Secretariado uma visão prática. Lisboa: Edições ETEP. 

- Dimas, I. D., & Lourenço, P. R. (2011). Conflitos e Gestão de Conflitos em contexto grupal. In A. D. Gomes
(Coord.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos: Contributos para a investigação

e intervenção. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- Fachada, M. O. (2001). Psicologia das relações interpessoais (Vol. I/II). Lisboa: Edições Rumo.

- Goleman, D. (1999). Inteligência emocional. Lisboa : Editora Temas e Debates.
- Moreira, I. (2010). A excelência no atendimento. Lisboa: Edições Lidel.

- Neves, J. G., Garrido, M., & Simões, E. (2008). Manual de competências – pessoais, interpessoais e
instrumentais (2.ª edição). Lisboa: Edições Sílabo.

- Santos, O. (2004). Tempo para tudo: organização e gestão pessoal. Barcelona, DECO 
- Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.) (2000). Psicologia Social (4ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa X - Francês – Receção e Atendimento / French – Reception and customer service

6.2.1.1. Unidade curricular:
Francês – Receção e Atendimento / French – Reception and customer service

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno:

a) Descreve a estrutura e funcionamento organizacional de uma empresa; 
b) Demonstra autonomia e rigor discursivos na utilização de terminologia técnica em situações simuladas de

receção e de atendimento;
c) Produz textos simples, orais e escritos, coerentes e adequados a vários contextos de receção e de
atendimento;

d) Planeia e participa ativamente em conversas telefónicas que tratem de questões relacionadas com o
quotidiano da empresa; 
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e) Planifica reuniões de negócios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of the curricular unit, students will be able to:
a) Describe a company’s organizational structure and operation;

b) Autonomously and rigorously use technical terminology in simulated situations of reception and customer
service;

c) Produce simple, oral and written texts that are coherent and appropriate to various contexts of reception and
customer service;
d) Plan and actively participate in telephone conversations that address issues related to the daily life of the

company;
e) Plan business meetings.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Empresa

1.1. Tipos de empresa
1.2. Organização interna

1.2.1. Secções, funções e cargos
1.2.2. Produtos e serviços: descrição e apresentação

2. O acolhimento em contexto profissional

2.1. Atendimento telefónico

2.1.1. Fórmulas de saudação

2.1.2. Receber e transmitir mensagens
2.1.3. Encaminhar chamadas telefónicas
2.1.4. Pedir e fornecer informações sobre produtos e/ou serviços

2.1.5. Fazer reservas

2.2. Atendimento presencial

2.2.1. Receber e encaminhar pessoas em contexto empresarial
2.2.2. Dar informações e orientações

2.2.3. Planificar e organizar o acolhimento de diferentes interlocutores da empresa
2.2.3.1. Programa de trabalho e programa social

2.2.3.2. Deslocações, alojamento e alimentação

3. Reuniões

3.1. Tipos de reuniões
3.2. Planificar e preparar reuniões

4. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:

1. The company

1.1. Types of company
1.2. Internal organizational structure

1.2.1. Departments, duties and positions
1.2.2. Products and services: description and presentation

2. Welcoming business partners

2.1. Handling business phone calls 

2.1.1. Greeting
2.1.2. Receiving and transmitting messages

2.1.3. Forwarding calls
2.1.4. Asking for and providing information about products/services

2.1.5. Making reservations
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2.2. Customer service

2.2.1. Welcoming and leading visitors in business French
2.2.2. Giving information and guidance

2.2.3. Planning and organizing the reception of different stakeholders of the company 
2.2.3.1. Work and leisure program planning

2.2.3.2. Business travelling, accommodation and meals

3. Meetings

3.1. Types of meetings
3.2. Planning and organizing meetings

4. Grammar contents

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

O ponto 1. (A empresa) permitirá que os estudantes adquiram vocabulário técnico próprio do mundo

empresarial, sendo, por isso, indispensável para a consecução de todos os objetivos delineados.
O ponto 2. (O acolhimento em contexto profissional) contribui especificamente para que os estudantes atinjam

os objetivos b), c) e d). A abordagem dos conteúdos do ponto 3 (Reuniões) permitirá que os estudantes
desenvolvam as competências associadas ao objetivo e). O ponto 4 (Gramática) é crucial para que os

estudantes atinjam qualquer um dos objetivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the learning outcomes of this curricular unit, as:

- Section 1 of the syllabus (The company) will allow students to acquire technical vocabulary, specific of
business contexts, and it is therefore essential to achieve all the outlined goals;

- Section 2 (Welcoming business partners) specifically helps students achieving the learning outcomes b), c)
and d);

- Section 3 (Meetings) will allow students to develop the skills that are linked to the learning outcome e);
- Section 4 (Grammar) is crucial for students to reach all the outlined learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas, de caráter teórico-prático, conciliarão momentos de trabalho distintos, direcionados ao
desenvolvimento de competências ao nível da compreensão e produção (oralmente e por escrito), com base

em ambientes comunicativos realistas e em contextos de comunicação associados ao quotidiano empresarial. 
Favorecer-se-ão as atividades baseadas na exploração de documentos autênticos e na resolução de

problemas associados à future prática profissional dos estudantes. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, uma vez que se consubstanciam em problemas

reais a que o aluno deve dar resposta do ponto de vista linguístico/comunicacional, contemplando as vertentes
oral (60%) e escrita (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are of theoretical and practical nature and will meet distinct types of activities that aim the
development of skills in comprehension, speaking and writing. Real-life business communication contexts will

be taken into account.
Preference will be given to activities based on the analysis of authentic documents and on a problem-solving
strategy that focuses on students’ future professional practice. 

The assessment moments also reflect this type of approach, as they are drawn up according to real problems
that students will meet in their work context and to which they will have to answer at a

language/communicational level, bearing in mind both oral (60%) and written aspects (40%).

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, uma vez que esta
segue uma abordagem interativa, assente em ferramentas e recursos autênticos, e que visa a simulação de

situações reais. Os ambientes de aprendizagem gerados, que se pretende próximos da realidade empresarial,
permitem o envolvimento dos alunos num trabalho autónomo na procura de soluções para os exercícios

propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies are consistent with the curricular unit’s objectives, since they follow an interactive
strategy, based on authentic tools and resources that simulate real situations. The learning environment, which

is intended to be similar to the business context, promotes students’ autonomous work in what finding solutions
for different exercises is concerned, and stimulates the understanding of the future practical applicability of
theoretical contents.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAS, L. & HESNARD, C. (2005). La correspondance Commerciale Française. Paris: Nathan.

DUBOIS, A.-L., & TAUZIN, B. (2009), Objectif Express 2 - Le monde professionnel en français. Paris: Hachette
FLE.
MITCHEL, M. & FLEURANCEAU, A. (2011). Pour parler affaires A2/B1. Paris: Éditions Maison des Langues.

PENFOMIS, J.-L. (2004). Vocabulaire Progressif du Français des Affaires. Paris: CLE International. 
PENFORMIS, J.-L. (2002). Français.Com – niveau intermédiaire. Paris: CLE International.

Dictionnaire Larousse en ligne [online], http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
Lexilogos – Dictionnaire Français [online], http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

POISSON-QUINTON, S. et al. (2005). Grammaire Expliquée du Français – niveau intermédiaire. Porto: Porto
Editora/CLE International.

CAQUINEAU-GUNDÜZ, M.-P. et al. (2007). Les 500 Exercices de Grammaire (B2). Paris: CLE International.

Mapa X - Alemão – Receção e Atendimento / German – Reception and customer service

6.2.1.1. Unidade curricular:

Alemão – Receção e Atendimento / German – Reception and customer service

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Valente Simões - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular o aluno:
a) Descreve a estrutura e funcionamento organizacional de uma empresa; 

b) Demonstra autonomia e rigor discursivos na utilização de terminologia técnica em situações simuladas de
receção e de atendimento;

c) Produz textos simples, orais e escritos, coerentes e adequados a vários contextos de receção e de
atendimento;

d) Planeia e participa ativamente em conversas telefónicas que tratem de questões relacionadas com o
quotidiano da empresa; 
e) Planifica reuniões de negócios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

a) Describe a company’s organizational structure and operation;
b) Autonomously and rigorously use technical terminology in simulated situations of reception and customer
service;

c) Produce simple, oral and written texts that are coherent and appropriate to various contexts of reception and
customer service;

d) Plan and actively participate in telephone conversations that address issues related to the daily life of the
company;

e) Plan business meetings.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Empresa

1.1. Tipos de empresa
1.2. Organização interna

1.2.1. Secções, funções e cargos
1.2.2. Produtos e serviços: descrição e apresentação
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2. O acolhimento em contexto profissional

2.1. Atendimento telefónico
2.1.1. Fórmulas de saudação

2.1.2. Receber e transmitir mensagens
2.1.3. Encaminhar chamadas telefónicas

2.1.4. Pedir e fornecer informações sobre produtos e/ou serviços
2.1.5. Fazer reservas

2.2. Atendimento presencial
2.2.1. Receber e encaminhar pessoas em contexto empresarial

2.2.2. Dar informações e orientações
2.2.3. Planificar e organizar o acolhimento de diferentes interlocutores da empresa
2.2.3.1. Programa de trabalho e programa social

2.2.3.2. Deslocações, alojamento e alimentação

3. Reuniões
3.1. Tipos de reuniões

3.2. Planificar e preparar reuniões

4. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:
1. The company

1.1. Types of company

1.2. Internal organizational structure
1.2.1. Departments, duties and positions

1.2.2. Products and services: description and presentation

2. Welcoming business partners

2.1. Handling business phone calls 

2.1.1. Greeting

2.1.2. Receiving and transmitting messages
2.1.3. Forwarding calls

2.1.4. Asking for and providing information about products/services
2.1.5. Making reservations

2.2. Customer service

2.2.1. Welcoming and leading visitors in business German
2.2.2. Giving information and guidance

2.2.3. Planning and organizing the reception of different stakeholders of the company 
2.2.3.1. Work and leisure program planning

2.2.3.2. Business travelling, accommodation and meals

3. Meetings
3.1. Types of meetings

3.2. Planning and organizing meetings

4. Grammar contents

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

O ponto 1. (“A empresa”) permitirá que os estudantes adquiram vocabulário técnico próprio do mundo
empresarial, sendo, por isso, indispensável para a consecução de todos os objetivos delineados.

O ponto 2. (“O acolhimento em contexto profissional”) contribui especificamente para que os estudantes
atinjam os objetivos b), c) e d). A abordagem dos conteúdos do ponto 3 (“Reuniões”) permitirá que os
estudantes desenvolvam as competências associadas ao objetivo e). O ponto 4 (Gramática) é crucial para que

os estudantes atinjam qualquer um dos objetivos definidos.

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

The contents are consistent with the learning outcomes of this curricular unit, as:
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- Section 1 of the syllabus (The company) will allow students to acquire technical vocabulary, specific of

business contexts, and it is therefore essential to achieve all the outlined goals;
- Section 2 (Welcoming business partners) specifically helps students achieving the learning outcomes b), c)

and d);
- Section 3 (Meetings) will allow students to develop the skills that are linked to the learning outcome e);
- Section 4 (Grammar) is crucial for students to reach all the outlined learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, visarão o desenvolvimento de competências ao nível da compreensão e

produção oral e escrita, com base em ambientes comunicativos realistas e em contextos de comunicação
associados ao quotidiano empresarial. 

Favorecer-se-ão as atividades baseadas na exploração de documentos autênticos e na resolução de
problemas associados à futura prática profissional dos estudantes. 
Os momentos de avaliação também refletem esta abordagem, uma vez que se consubstanciam em problemas

reais a que o aluno deve dar resposta do ponto de vista linguístico/comunicacional, contemplando as vertentes
oral e escrita. A avaliação contempla então sempre uma parte escrita (40%) e uma parte oral (60%). Em

avaliação discreta (preferencial) serão realizadas duas provas, cada uma com uma parte escrita e outra oral.
Em avaliação final e de recurso será realizada apenas uma prova, constituída igualmente por uma parte escrita

(40% - 8 valores) e outra oral (60% - 12 valores).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are of theoretical and practical nature and will aim for the development of skills in comprehension,

speaking and writing. Real-life business communication contexts will be taken into account. Preference will be
given to activities based on the analysis of authentic documents and on a problem-solving strategy that focuses

on students’ future professional practice. 
The assessment moments also reflect this type of approach, as they are drawn up according to realistic

problems that students will have to answer at a language/communicational level. Both oral and written skills are
not forgotten. Thus, the assessment is divided into two parts: a written (40%) and an oral one (60%). In

“avaliação discreta”, there will be two assessment tests, each one of them including an oral and written part. In
“avaliação final” and “recurso” there will be just one assessment test, comprising an oral (60%) and a written
part (40%).

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, uma vez que esta
segue uma abordagem interativa, assente em ferramentas e recursos autênticos, e que visa a simulação de

situações reais. Os ambientes de aprendizagem gerados, que se pretende próximos da realidade empresarial,
permitem o envolvimento dos alunos num trabalho autónomo na procura de soluções para os exercícios
propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the curricular unit’s objectives, since they follow an interactive

strategy, based on authentic tools and resources that simulate real situations. The learning environment, which
is intended to be similar to the business context, promotes students’ autonomous work in what finding solutions
for different exercises is concerned, and stimulates the understanding of the future practical applicability of

theoretical contents.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Beckert / Braunert / Eisfeld (2000). Dialog Beruf 1. Ismaning: Hueber 
Braunert, J. / Schlenker, W. (2005). Unternehmen Deutsch. Stuttgart: Klett 

Eismann, V. (2006). Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Berlin: Goethe Institut / Cornelsen 
Funk, H. et al. (2005). studio d A1. Berlin: Cornelsen Verlag 
Werner, G. (2001). Grammatiktraining Deutsch. Berlin: München, Langenscheidt 

Reimann, M. (2000). Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag 
Langenscheidts Taschenwörterbuch Portugiesisch

Mapa X - Inglês – Língua e Comunicação Intercultural / English Language and Intercultural Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês – Língua e Comunicação Intercultural / English Language and Intercultural Communication
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Valente Simões - 60 h de contacto

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

a) identifica os principais conceitos relativos à comunicação intercultural e aplica os mesmos na análise e

discussão de estudos de caso;
b) identifica situações comunicativas disfuncionais em contexto intercultural e explora possíveis soluções;

c) produz textos orais e escritos, coerentes e adequados a diferentes contextos de comunicação intercultural;
d) desenvolve pesquisa no âmbito da comunicação intercultural;

e) apresenta e analisa criticamente os resultados dessa pesquisa;
f) optimiza a produção de enunciados orais e escritos em contexto empresarial através do recurso a

ferramentas online (gramáticas, dicionários e glossários).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:

a) identifies the main concepts related to intercultural communication and applies them to the analysis and

discussion of case-studies;
b) identifies defective communicative situations in what concerns intercultural contexts and explores possible

solutions;
c) produces accurate oral and written texts, using the adequate register according to different intercultural
contexts;

d) conducts research on the topic of intercultural communication;
e) presents and critically analyses the results of that same research;

f) optimizes the production of oral and written texts, in a business-related context, using online tools
(dictionaries, grammars and glossaries).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

No sentido de promover o desenvolvimento das principais competências linguísticas para fins específicos,
serão exploradas as seguintes temáticas:

1. Introdução à comunicação intercultural

2. Cultura e Comunicação
3. Barreiras à comunicação intercultural

4. Análise do perfil de diferentes culturas nacionais

6.2.1.5. Syllabus:
In order to promote the development of the main language skills for specific purposes, the following themes will

be explored:

1. Introduction to Intercultural Communication 
2. Culture and Communication 

3. Barriers to Intercultural Communication 
4. Profiling national cultures 

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

curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:

- a unidade 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar os pontos a), c) e f) dos objetivos;

- a unidade 2 contribui para as alíneas a), c) e f) dos objetivos;
- a unidade 3 dos conteúdos programáticos pretende executar as alíneas b) e c) dos objetivos;
- a unidade 4 permite concretizar as alíneas c), d), e) e f) dos objetivos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are consistent with the objectives of the curricular unit, because:

- Unit 1 of the syllabus aims to achieve lines a), c) and f) of the objectives;

- Unit 2 aims to achieve lines a), c) and f) of the objectives;
- Unit 3 of the syllabus seeks to achieve lines b) and c) of the objectives;

- Unit 4 of the syllabus aims to achieve lines c), d), e) and f) of the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de caráter teórico-prático, serão organizadas de modo a incentivar e favorecer uma aprendizagem

ativa por parte do aluno. Assim, privilegiar-se-ão atividades em que a participação efetiva do aluno seja
fundamental, tais como a realização de trabalhos individuais e em grupo que fomentem a compreensão e

aplicação dos conteúdos programáticos; a preparação e realização de exposições orais sobre conteúdos
programáticos; a resolução de problemas práticos simulados relacionados com as atividades profissionais a
desempenhar pelos alunos. 

Os alunos poderão optar por um dos seguintes tipos de avaliação: 
A. Avaliação discreta, composta por três elementos: a) um trabalho escrito (20%), b) um teste escrito (40%); c)

uma apresentação oral realizada em contexto de aula (40%).
B. Os alunos que optem por avaliação por exame final realizarão um exame composto por uma parte escrita

(60%) e uma parte oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will not have a rigid division between theory and practice. Thus, preference will be given to activities

that encourage the effective participation of the students, such as individual and group assignments and the
resolution of simulated practical problems related to the students' future professional contexts. The main

concepts of the subject and case-studies linked to the intercultural communication context will be discussed
and analysed in individual or team tasks. 

There will be two types of assessment available. Students either choose A. "Avaliação discreta", which
consists of an essay (20%), an oral presentation (40%) and a written test (40%), or, B. Final assessment, which

consists of an exam that has a written part (60%) and an oral part (40%).

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, uma vez que, seguindo
um modelo interativo e de simulação de situações reais, próprias do futuro contexto profissional dos alunos,

permitem o envolvimento dos mesmos num trabalho autónomo na busca de soluções para os exercícios
propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos.

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 they follow an interactive
model, based on the simulation of real situations connected to students’ future professional context, which

allows their involvement in an autonomous work of seeking solutions to the given exercises, as well as the
understanding of the practical applicability of the theoretical contents.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Hall, B. (2005). Among cultures: The challenge of communication. Belmont: Wadsworth.
Geert H., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd Ed. McGraw-

Hill USA.
Geert H. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across

Nations. 2nd Ed. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
Martin, J. S. / Chaney, L. H. (2006). Global Business Etiquette. London: Praeger.

Schneider, S. C. / Barsoux, J.L. (2003). Managing across cultures. Harlow: Pearson Education,
Sweeney, S.(2009). English for Business Communication, Cambridge University Press. 
Thill, J. V. / Bovée, C. L. (2005). Excellence in Business Communication. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Trompenaars, F. / Williams, P. (2003). Business Across Cultures. Chichester: Capstone.
Utley, D. (2000), The Culture Pack. Intercultural communication resources for trainers.York: York Associates.

Mapa X - Comunicação Institucional / Institucional Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Comunicação Institucional / Institucional Communication

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica - not applicable

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

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
(1000 acteres)
No final da unidade curricular, o aluno:

a) Diferencia e caracteriza os vários tipos de comunicação
b) Identifica os vários instrumentos da comunicação Institucional e suas aplicabilidades.

c) Aplica de forma adequada esses mesmos instrumentos no contexto de gestão da comunicação institucional
e empresarial.

d) Conhece as implicações da comunicação interna e externa na construção da imagem da instituição/empresa 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, the student should:

a) Distinguish and characterize the various types of communication
b) Identify the toolset for institutional communication and its applicability.

c) Properly apply the different tools within the context of business and institutional communication management
d) Know the implications and impacts of internal and external communication in what concerns the public image

of the business or institution

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Comunicação e as instituições contemporâneas: perspetivas, contextos e aplicações

2. A comunicação institucional
3. A comunicação na Empresa

4. A Comunicação Interna
5. Comunicação externa

6. Plano estratégico global de comunicação

6.2.1.5. Syllabus:
1 Communication and contemporary institutions: views, contexts and applications

2 The institutional communication
3 Communications in the Enterprise

4 The Internal Communication
5 External Communications

6 Developing a comprehensive strategic communication plan

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

Para a consecução do objetivo (a) contribui de forma direta a abordagem do ponto 1.. Porém, este é um objetivo
para o qual concorrem, indiretamente, todos os pontos do programa. Os objetivos (b), (c) e (d) são alcançados a

partir da abordagem integrada dos conteúdos associados aos pontos 2., 3., 4. e 5.. O ponto 6. do programa visa
operacionalizar todos os objectivos do programa.

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

To achieve the objective (a) contributes directly the approach of the first section of the syllabus. However, this
is a goal to which contribute indirectly all aspects of the program. Objectives (b), (c) and (d) are achieved from

the integrated approach of the contents associated with points 2, 3, 4 and 5.. Section 6 of the program aims to
operationalize all of the learning outcomes .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino preveem a coexistência de momentos de cariz exploratório, em que os alunos
analisarão textos de referência e/ou estudos de caso, identificando, a partir desse exercício, conceitos,

procedimentos e práticas fundamentais para o desenvolvimento das competências associadas a esta UC, e de
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momentos de resolução de problemas práticos, sobretudo direcionados à planificação, preparação e produção

de instrumentos de comunicação institucional. Os elementos de avaliação, preferencialmente contínua,
contemplarão a existência de exercícios com características próximas das estratégias implementadas em aula,

incluindo provas escritas (60%) e trabalhos práticos com apresentação escrita e/ou oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies foresee the coexistence of moments of exploratory nature, in which students

analyze reference texts and / or case studies, identifying, from this exercise, concepts, procedures and
practices fundamental to the development of skills associated with this CU, and moments of solving practical

problems, mainly directed to the planning, preparation and production of institutional communication tools.
Preferably, the evaluation is continuous, including written tests (60%) and practical work with written and / or

oral (40%) presentation. These assessment elements contemplate the existence of exercises close to the
strategies implemented in classes.

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

curricular.
A opção pelas metodologias de ensino acima descritas, contemplando uma vertente de contextualização,

análise e reflexão a respeito dos conteúdos programáticos, contribui para o desenvolvimento das
competências necessárias à consecução de todos os objetivos.

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

The option for the above mentioned teaching methodologies, comprising a strand of contextualization, analysis
and reflection on the syllabus, contributes to the development of the necessary skills for the achievement of all

objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alvarez-Angulo, T. (2001). Textos Expositivo-Explicativos y Argumentativos. Barcelona: Octaedro.

Brown, F. (2003). Textos Informativos Breves y Claros. Barcelona: Octaedro.
Caetano, J., & Rasquilha, L. (2007). Gestão da Comunicação. Lisboa: Quimera.

Caetano, J., & Rasquilha, L. (2007). Gestão e Planeamento de Comunicação. Lisboa: Quimera.
Carrera, F. (2012). Comunicar 2.0: A Arte de Bem Comunicar no Século XXI. Lisboa: Edições Sílabo.

Lindon, D., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V., & Dionísio, P. (2000). Mercator 2000: Teoria e Prática do Marketing.
Lisboa: Publicações D. Quixote.

Rei, J. E. (2002). A Comunicação Estratégica. Porto: Estratégias Criativas.

Mapa X - Noções de Contabilidade / Notions of Accounting

6.2.1.1. Unidade curricular:

Noções de Contabilidade / Notions of Accounting

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Margaça Magueta - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final desta unidade curricular o aluno:
- Contextualiza a informação financeira de base contabilística no conjunto da informação financeira;

- Representa/regista de forma digráfica todos os factos patrimoniais de uma empresa;
- Elabora as demonstrações financeiras;

- Interpreta as principais peças contabilísticas e extrai delas alguma informação útil para a compreensão da
realidade subjacente e para tomada de decisões;
- Enquadra a informação financeira no contexto actual da normalização contabilística e da auditoria.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course the student:

- Contextualizes the financial accounting information based on all the financial information;
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- Represents and records all property facts of a company;

- Prepares financial statements;
- Interprets the main accounting items and draws from them some useful information for the understanding of

the underlying reality and making decisions;
- Fits the financial information in the context of current accounting standards and auditing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceitos de contabilidade;
2. Demonstrações financeiras;

3. O processo de registo;
4. O ciclo contabilístico;
5. Normalização contabilística.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Concepts of accounting; 

2. Financial statements; 
3. The process of registration; 
4. The accounting cycle; 

5. Accounting Standards.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Noções de Contabilidade são coerentes com os seus

objetivos, uma vez que na abordagem de cada um dos diferentes pontos do programa procura-se fornecer ao
estudante todos os conceitos, definições e teorias necessárias para que este consiga adquirir os
conhecimentos específicos, aptidões e competências exigidas no final desse capítulo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course in Notions of Accounting is consistent with its objectives, since the approach of the

different points of the program seeks to provide the student with all the concepts, definitions and theories
necessary for him to acquire the specific knowledge, skills and competencies required at the end of each
chapter.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas, sendo que a componente prática constituirá a parte dominante da aprendizagem e a

componente teórica destina-se à introdução das questões a investigar e a debater na componente prática. 
Resolução de fichas em casa e, consulta e estudo através da bibliografia recomendada.

Avaliação contínua ou exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/ practical classes where the practical component will form the dominant part of learning and

theoretical component is intended to introduce the issues to investigate and discuss in the practical component.
Home assignments and study and consultation through the recommended bibliography.

Continuous assessment or final examination.

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

As aulas expositivas, os exercícios em aula e as fichas de exercícios fora da aula permitem que os alunos
atinjam os objectivos teóricos e práticos da unidade curricular.

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

Lectures, exercises in class and worksheets outside the classroom allow students to achieve both theoretical
and practical objectives of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Borges, A., Rodrigues, A., e Rodrigues, R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral, 25.ª Edição. Áreas Editora,
Lisboa.

Rodrigues, J. (2011). Sistema de Normalização Contabilística Explicado – SNC Explicado, 2.ª Edição. Porto
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Editora, Porto.

Nabais, C. e Nabais, F.; (2005); Prática Contabilística I, 3ª Edição, Lidel Edições Técnicas, Lisboa; 

Costa, C. e Alves, G.; (2005); Contabilidade Financeira, 5ª Edição, Publisher Team, Lisboa; 

Mapa X - Organização e Gestão de Eventos / Event Organization And Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Organização e Gestão de Eventos / Event Organization And Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Cristina Gonçalves Guardado - 80 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final desta unidade curricular o estudante:
a) identifica e distingue os diferentes tipos de eventos;

b) aplica técnicas de gestão do tempo na planificação dos trabalhos a realizar, filtrando e ordenando tarefas e
contactos; 

c) organiza, planifica, convoca e gere reuniões; 
d) caracteriza as várias fases da organização de eventos; 

e) planifica, promove e implementa eventos com base nos conhecimentos e técnicas adquiridos; 
f) coordena e acompanha as equipas de trabalho e o evento; 

g) avalia os eventos e divulga os resultados da avaliação; 
h) elabora o relatório do evento. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of this course, the student:
a) identifies and distinguishes the different types of events;

b) applies time management techniques when planning his/her work;
c) organizes, plans, notifies participants and manages meetings;
d) characterizes the different stages in events organization;

e) plans, promotes and implements events, based on the knowledge and techniques learned;
f) coordinates work teams, as well as the event itself;

g) evaluates the event and publishes the results of this evaluation;
h) writes the report of the event.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1) Os vários tipos de eventos
2) Gestão do tempo

3) Organização e gestão de reuniões 
4) Concepção e promoção de eventos

5) Planeamento e a afectação de recursos
6) A implementação e gestão de eventos

7) A internacionalização dos eventos
8) Acompanhamento e a avaliação de eventos

6.2.1.5. Syllabus:

1) Different types of events
2) Time management

3) Meeting organization and management
4) Planning and promoting events

5) Planning and resources allocation
6) Implementing and managing events

7) Event internationalization 
8) Event evaluation
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A unidade curricular tem como objetivo central dotar os alunos de conhecimentos relativos à planificação,

implementação e avaliação de eventos. Deste modo, existe uma coerência dos conteúdos programáticos com
os objectivos pois:

• o ponto 1) dos conteúdos permite concretizar o objetivo a);
• os pontos 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dos conteúdos permitem concretizar o objetivo b);
• o ponto 3) dos conteúdos permite concretizar o objetivo c);

• os pontos 4), 5, 6) e 7) dos conteúdos permitem concretizar os objetivos d), e) e f);
• o ponto 8) dos conteúdos permite concretizar os objetivos b), g) e h)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to provide students with knowledge relating to the planning, implementation and evaluation of
events. Thus, there is a correspondence between the syllabus contents and the competences to be acquired

as:
• Point 1) of syllabus intents to achieve the objective a);

• Points 2), 3), 4), 5), 6) and 8) of syllabus intent to achieve the objective b);
• Point 3) of syllabus intents to achieve the objective c);

• Points 4), 5, 6) and 7) of syllabus intent to achieve the objectives d), e) and f);
• Point 8) of syllabus intents to achieve the objectives b), g) and h).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A natureza teórico-prática da unidade curricular possibilita a alternância entre momentos expositivos e outros
práticos. Assim, a apresentação dos conteúdos e a sua contextualização é acompanhada com a realização de

exercícios de aplicação de conhecimentos, individuais e de grupo. Paralelamente, os alunos terão de que
planear e organizar um evento (V Jornadas de Secretariado e Assessoria), sendo o trabalho desenvolvido neste

âmbito considerado para efeitos de avaliação, juntamente com um teste escrito. Aos alunos inscritos regime de
avaliação final é solicitado, a realização de um trabalho escrito e uma prova escrita presencial.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theoretical and practical nature of the course enables both expository and other practical moments. Thus,
the presentation of content and its contextualization is accompanied with exercises to apply knowledge,

individual and group. Simultaneously, students will have to plan and organize an event and the work will be
considered for assessment purposes. Assessment will be discrete (considering the work made during the

semester) or final (individual written work and written exam).

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

A unidade curricular está pensada no sentido de dotar os alunos de conhecimentos relativos à planificação,
implementação e avaliação de eventos. Neste sentido, e para dar cumprimento aos objetivos de caráter

eminentemente prático, a metodologia a adotar permitirá a articulação entre as dimensões teórica e prática,
especialmente com a organização de um evento real. A avaliação, em consonância com os objetivos definidos,

será feita tendo por base não apenas uma prova escrita, mas igualmente todas as atividades relacionadas com
a concretização do evento, realizadas no decurso do período letivo.

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

The course is designed in order to lead students to plan, implement and evaluate events. In this sense, and to
meet the goals of an eminently practical nature, the methodology to be adopted will allow linkage between

theoretical and practical dimensions especially with the organization of a real event. The assessment, in line
with the objectives defined, shall be made from not just a written test, but also considering all activities related

to the completion of the event.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ADAIR, J. (1988). A gestão eficiente do tempo. Mem Martins: Publicações Europa-América

CESCA, C.G. (1997). Organização de eventos. São Paulo: Summus Editorial
GIACAGLIA, M.C. (2003). Organização de eventos. São Paulo: Thompson

JONES, K. (2002). Gerir o tempo. Lisboa: Livros e Livros
MARTIN, V. (2003). Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas
MATIAS, M. (2004). Organização de eventos. São Paulo: Manole

SALGADO, P. (2002). Guia dos eventos. Mem Martins: Publicações Europa-América
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SANTOS, O. (2004). Tempo para tudo: organização e gestão pessoal. Barcelona: DECO

ZANELLA, L.C. (2003). Manual de organização de eventos. São Paulo: Atlas

Mapa X - Francês Técnico / Business French

6.2.1.1. Unidade curricular:
Francês Técnico / Business French

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

a) identifica e caracteriza diferentes tipos de textos administrativos;
b) elabora e traduz documentos de cariz administrativo, num registo e formato adequados, com correção
linguística e demonstrando rigor na utilização de terminologia específica;

c) identifica e sintetiza a informação mais relevante em enunciados orais e escritos relacionados com as áreas
administrativa e comercial.

d) produz textos, orais e escritos, linguisticamente corretos e adequados a contextos profissionais específicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

a) identify and characterize different types of administrative texts;
b) produce and translate administrative documents, in the right format and degree of formality, showing

linguistic correctness, as well as rigor in the use of specific terminology;
c) identify and summarize the most important information in oral and written texts, related to the administrative

and commercial areas;
d) produce oral and written texts that are linguistically correct and appropriate to specific business contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A comunicação no mundo empresarial
1.1. Diferentes tipos de comunicação em contexto empresarial

1.1.1. Comunicação interna
1.1.2. Comunicação externa

2. Comunicação administrativa e comercial

2.1. Recursos humanos
2.1.1. Anúncios de emprego

2.1.2. CV e carta de candidatura
2.1.3. A entrevista de emprego

2.2. Operações de compra e venda
2.2.1. Divulgação de produtos/serviços 

2.2.2. Pedido e envio de informações comerciais
2.2.3. Encomendas

2.2.4. Reclamações
2.2.5. Faturação

3. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Communication in the business world
1.1. Different types of communication in business contexts

1.1.1. Internal communication
1.1.2. External communication
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2. Business and administrative communication

2.1. Human resources
2.1.1. Job advertisements

2.1.2. CVs and application letters
2.1.3. Job interviews

2.2. Purchase and sale transactions
2.2.1. Advertising products/services 

2.2.2. Asking and sending business information
2.2.3. Orders

2.2.4. Complaints
2.2.5. Invoicing

3. Grammar

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

curricular.
O ponto 1. dos conteúdos programáticos (A comunicação no mundo empresarial) contribui para que os

estudantes tenham uma noção global a respeito dos vários tipos de textos produzidos/recebidos em contexto
organizacional, pelo que lhes permite atingir o objetivo a). O ponto 2. dos conteúdos programáticos

(Comunicação administrativa e comercial) contribui diretamente para que os estudantes desenvolvam as
competências subjacentes aos objetivos (b), (c) e (d). O ponto 3. do programa (Conteúdos gramaticais) é

indispensável à consecução de qualquer um dos objetivos de aprendizagem definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point one of the syllabus (Communication in the business world) makes it possible to reach the first learning

outcome a), as it enables students to have a general idea about different types of texts produced and received in
an organizational context. Point two (Administrative and business communication) allows students to develop

the underlying skills of points b), c) and d) of the learning outcomes. Point three of the syllabus (Grammar) is
essential to the achievement of all the above-mentioned learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Privilegiam-se metodologias de ensino centradas no aluno, fomentando a criação de ambientes próximos dos
que os estudantes encontrarão na respetiva prática profissional. Contemplam-se atividades, ancoradas em

documentos autênticos (orais, escritos, mistos), que favoreçam a compreensão e a produção de enunciados,
oralmente e por escrito, adequado tanto em termos linguístico-discursivos quanto em termos de cultura

organizacional/empresarial.
A avaliação (que contempla sempre a parte escrita (60%) e a parte oral (40%), bem como a compreensão e a

produção) dá continuidade a esta abordagem, pois é definida com base em problemas realistas aos quais os
alunos deverão dar resposta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Preference will be given to student-centred teaching methodologies, as well as to the simulation of business
environments that students will find in their future professional practice. The in class activities are based on real

written and oral texts, which favour the development of skills in comprehension, speaking and writing. In these
tasks, students are asked to focus on texts’ linguistic-discursive accuracy and to adapt its written style to a
particular organizational/corporate culture.

The evaluation (which always assesses written (60%) and oral (40%) skills, as well as skills in comprehension
and production) continues this approach, as it is drawn up bearing in mind realistic problems to which students

will have to find a solution.

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

curricular.
Nesta UC privilegiam-se atividades que fomentem o trabalho autónomo (embora orientado) do aluno e que
permitam a apropriação de léxico próprio do contexto empresarial e de negócios. Para tal, procura-se articular a

compreensão e a produção, tanto ao nível escrito quanto ao nível oral. As atividades desenvolvidas, ao
fomentarem a análise e compreensão de enunciados de diversos tipos, contribuem diretamente para a

consecução dos objetivos a) e c). Por outro lado, incentivando a resolução de problemas realistas e a produção
de enunciados adequados a situações diversas associadas ao contexto organizacional, trabalhar-se-ão as

competências necessárias à consecução dos objetivos b) e d).
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In this curricular unit priority is given to activities that promote autonomous work (although oriented) and that
allow the acquisition of everyday business vocabulary. Comprehension, writing and speaking skills are jointly
put into practice. The activities carried out by students are based on the analysis and comprehension of

different types of texts and contribute to the achievement of the learning outcomes a) and c). Furthermore, a
problem-solving strategy, as well as the production of written/oral texts appropriate to different organizational

contexts will exercise skills linked to objectives b) and d).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAS, L. & HESNARD, C. (2005). La correspondance Commerciale Française. Paris: Nathan.

DUBOIS, A.-L., & TAUZIN, B. (2009), Objectif Express 2 - Le monde professionnel en français. Paris: Hachette
FLE.

MITCHEL, M. & FLEURANCEAU, A. (2011). Pour parler affaires A2/B1. Paris: Éditions Maison des Langues.
PENFOMIS, J.-L. (2004). Vocabulaire Progressif du Français des Affaires. Paris: CLE International. 

PENFORMIS, J.-L. (2002). Français.Com – niveau intermédiaire. Paris: CLE International.

Dictionnaire Larousse en ligne [online], http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
Lexilogos – Dictionnaire Français [online], http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

POISSON-QUINTON, S. et al. (2005). Grammaire Expliquée du Français – niveau intermédiaire. Porto: Porto
Editora/CLE International.

CAQUINEAU-GUNDÜZ, M.P. et al. (2007). Les 500 Exercices de Grammaire (B2). Paris: CLE International.

Mapa X - Alemão Técnico / Business German

6.2.1.1. Unidade curricular:
Alemão Técnico / Business German

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sara Micaela Pereira Carvalho - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

1. identifica e caracteriza diferentes tipos de textos administrativos;
2. elabora e traduz documentos de cariz administrativo, num registo e formato adequados, com correção
linguística e demonstrando rigor na utilização de terminologia específica;

3. identifica e sintetiza a informação mais relevante em enunciados orais e escritos relacionados com as áreas
administrativa e comercial.

4. produz textos, orais e escritos, linguisticamente corretos e adequados a contextos profissionais específicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

1. identify and characterize different types of administrative texts;
2. produce and translate administrative documents, using the right format and degree of formality and showing

linguistic correctness, as well as rigor in the use of specific terminology;
3. identify and summarize the most important information in oral and written texts, related to the administrative

and commercial areas;
4. produce oral and written texts that are linguistically correct and appropriate to specific business contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A comunicação no mundo empresarial
1.1. Diferentes tipos de comunicação em contexto empresarial

1.1.1. Comunicação interna
1.1.2. Comunicação externa

2. Comunicação administrativa e comercial
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2.1. Recursos humanos
2.1.1. Anúncios de emprego

2.1.2. CV e carta de candidatura
2.1.3. A entrevista de emprego

2.2. Operações de compra e venda

2.2.1. Divulgação de produtos/serviços 
2.2.2. Pedido e envio de informações comerciais

2.2.3. Encomendas
2.2.4. Reclamações
2.2.5. Faturação

3. Conteúdos gramaticais

6.2.1.5. Syllabus:
1. Communication in the business world
1.1. Different types of communication in business contexts

1.1.1. Internal communication
1.1.2. External communication

2. Business and administrative communication

2.1. Human resources
2.1.1. Job advertisements

2.1.2. CVs and application letters
2.1.3. Job interviews

2.2. Purchase and sale transactions
2.2.1. Advertising products/services 

2.2.2. Asking and sending business information
2.2.3. Orders

2.2.4. Complaints
2.2.5. Invoicing

3. Grammar

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

curricular.
O ponto 1. dos conteúdos programáticos (“A comunicação no mundo empresarial”) contribui para que os

estudantes tenham uma noção global a respeito dos vários tipos de textos produzidos/recebidos em contexto
organizacional, pelo que lhes permite atingir o objetivo de aprendizagem definido em (I). O ponto 2. dos

conteúdos programáticos (“Comunicação administrativa e comercial”) contribui diretamente para que os
estudantes desenvolvam as competências subjacentes aos objetivos (II), (III) e (IV). O ponto 3. do programa

(“Conteúdos gramaticais”) é indispensável à consecução de qualquer um dos objetivos de aprendizagem
definidos.

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

Point one of the syllabus (“Communication in the business world”) makes it possible to reach the first learning
outcome (I), as it enables students to have a general idea about different types of texts produced and received in

an organizational context. Point two (“Business and administrative communication”) allows students to develop
the underlying skills of points II), III) and IV) of the learning outcomes. Point three of the syllabus (“Grammar”) is

essential to the achievement of all the above-mentioned learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegiam-se metodologias de ensino centradas no aluno, fomentando a criação de ambientes próximos dos

que os estudantes encontrarão na respetiva prática profissional. Contemplam-se atividades, ancoradas em
documentos autênticos (orais, escritos, mistos), que favoreçam a compreensão e a produção de enunciados,

oralmente e por escrito, adequado tanto em termos linguístico-discursivos quanto em termos de cultura
organizacional/empresarial.

A avaliação dá continuidade a esta abordagem, pois é definida com base em problemas realistas aos quais os
alunos deverão dar resposta. Os momentos de avaliação contemplam sempre uma parte escrita – 60% (duas
provas escritas com o peso de 30% cada, em modelo de avaliação discreta, e uma prova escrita com o peso de

60%, em modelo de avaliação final/recurso) - e uma parte oral – 40 % (uma prova oral, em todas as tipologias de



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 75/136

avaliação).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Preference will be given to student-centred teaching methodologies, as well as to the simulation of business

environments that students will find in their future professional practice. In-class activities are based on real
written and oral texts, which favour the development of skills in comprehension, speaking and writing. Students

are asked to focus on texts’ linguistic-discursive accuracy and to adapt its written style to a particular
organizational/corporate culture.

The evaluation continues this type of approach, as it is drawn up bearing in mind realistic problems to which
students will have to find a solution. The assessment is divided into two parts: a written (60% - in “avaliação

discreta” there will be two tests, each one representing 30% of the final mark, and in “avaliação final”/“recurso”
there will be just one written test) and an oral one (an oral test, representing 40% of the final mark – this applies
to “avaliação discreta”, “avaliação final” and “recurso”).

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

Nesta UC privilegiam-se atividades que fomentem o trabalho autónomo (embora orientado) do aluno e que
permitam a apropriação de léxico próprio do contexto empresarial e de negócios. Para tal, procura-se articular a
compreensão e a produção, tanto ao nível escrito quanto ao nível oral. As atividades desenvolvidas, ao

fomentarem a análise e compreensão de enunciados de diversos tipos, contribuem diretamente para a
consecução dos objetivos 1 e 3. Por outro lado, incentivando a resolução de problemas realistas e a produção

de enunciados adequados a situações diversas associadas ao contexto organizacional, trabalhar-se-ão as
competências necessárias à consecução dos objetivos 2 e 4.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit priority is given to activities that promote autonomous work (although oriented) and that
allow the acquisition of everyday business vocabulary. Comprehension, writing and speaking skills are jointly

put into practice. The activities carried out by students are based on the analysis and comprehension of
different types of texts and contribute to the achievement of the learning outcomes 1 and 3. Furthermore, a

problem-solving strategy, as well as the production of written/oral texts appropriate to different organizational
contexts will exercise skills linked to objectives 2 and 4.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

– Becker, J. & Merkelbach, M. (2013). Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen.
– Bosch, G. et al. (2009). Schritte plus im Beruf. Ismaning: Max Hueber Verlag.

– Braunert, J. & Schlenker, W. (2005). Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
– Fugert, N. & RICHTER, U. (2010). Bewerbungstraining (Kursbuch). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

– Guenat, G. & Hartmann, P. (2010). Deutsch für das Berufsleben (Kursbuch + Arbeitsbuch). Stuttgart: Ernst
Klett Verlag.

– Hering, A. & Matussek, M. (2007). Geschäftskommunikation: besser schreiben. Ismaning: Max Hueber Verlag.
– Horst, E. et al. (2012). Treffpunkt Beruf B1 (mit Audio-CD). Berlin: Langenscheidt.

– Müller, A. & Schlüter, S. (2013). Im Beruf (Kursbuch). Ismaning: Max Hueber Verlag.
– Langenscheidts Groβwörterbuch - Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.
DUDEN – Gramática de Alemão (2003). Porto: Porto Editora.

Mapa X - Inglês – Língua e Cultura Organizacional / English – Language and Organizational Culture

6.2.1.1. Unidade curricular:

Inglês – Língua e Cultura Organizacional / English – Language and Organizational Culture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Valente Simões - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
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a) Produz textos, orais e escritos, coerentes e adequados a diversos contextos de comunicação organizacional,
demonstrando rigor e desenvoltura na utilização de terminologia técnica;

b) Identifica os elementos que influenciam o desenho de uma estrutura organizacional;
c) Identifica os diferentes tipos de culturas organizacionais;

d) Apresenta e comenta dados oralmente e por escrito (leitura de gráficos, descrição de tendências,…);
e) Planeia, conduz e participa ativamente em reuniões de trabalho;

f) Planifica e desenvolve estratégias de negociação.
g) Rentabiliza a utilização de diversas ferramentas online (gramáticas, dicionários, …), de forma a agilizar

metodologias de trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students will be able to:

a) produce written and oral texts that are coherent and appropriate to diverse contexts of organizational

communication, demonstrating rigor and resourcefulness in the use of technical terminology;
b) identify the elements that influence the design of an organizational structure;
c) identify the different types of organizational culture;

d) present and comment on data, both in oral and written formats (reading charts, description of trends, ...);
e) plan, conduct and actively participate in meetings;

f) plan and develop trading strategies;
g) benefit from the use of various online tools (grammars, dictionaries, ...), in order to streamline work

methodologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Organizações

1.1. Organizações no mundo atual
1.1.1. Introdução: o que é estrutura organizacional?

1.1.2. Criação de uma estrutura organizacional
1.1.3. Sistema mecânico vs. orgânico

1.2. Cultura organizacional
1.2.1. Introdução: o que é cultura organizacional?

1.2.2. Analisar uma cultura organizacional
1.2.3. Mudar uma cultura organizacional

1.3. Explicar e apresentar
1.3.1. Meios audiovisuais
1.3.2. Signposting – expressões chave durante uma apresentação

1.3.3. Descrever tendências, factos e números
2. Ética organizacional 

2.1. Ética
2.2. Responsabilidade social das empresas

3. Reuniões
3.1. Contextualização

3.2.Tipos de reuniões
3.3. Presidir e participar numa reunião

3.4. Ordem de trabalhos de uma reunião
3.5. Ata de uma reunião
4. Negociações

4.1. Negociação
4.1.1. Contextualização

4.1.2. Fases de negociação
4.1.3. Negociação eficaz

4.1.4. Estilos de negociação
4.2. Negociação intercultural 

4.3. A linguagem das negociações

6.2.1.5. Syllabus:
1. Organizations

1.1. Organizations today 
1.1.1. Introduction: What is organizational structure?

1.1.2. Designing an organizational structure
1.1.3. The mechanistic and organic structural models

1.2. Organizational culture 
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1.2.1. Introduction: What is organizational culture?

1.2.2. Analysing organizational culture
1.2.3. Changing organizational culture

1.3. Explaining and presenting 
1.3.1. Visual aids 

1.3.2. Signposting
1.3.3. Describing trends, facts and figures
2. Organizational ethics 

2.1. Ethics
2.2. Corporate Social Responsibility

Unit 3. Meetins 
3.1. Background information

3.2.Types of meetings
3.3. Chair and participate in a meeting

3.4. Agendas
3.5. Minutes 

4. Negotiations 
4.1. Negotiation 
4.1.1. Background information

4.1.2. The stages of negotiation
4.1.3. Effective negotiating

4.1.4. Negotiation styles
4.2. Intercultural negotiation 

4.3. The language of negotiations

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

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:
- a unidade 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar as alíneas a), b), d) e g) dos objetivos;

- a unidade 2 d permite concretizar as alíneas a), c) e g) dos objetivos.
- a unidade 3 dos conteúdos programáticos pretende concretizar as alíneas a), e), e g);

- a unidade 4 permitem concretizar as alíneas a), f) e g) dos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the learning outcomes of this curricular unit, as:

- unit 1 of the syllabus aims to achieve points a), b), d) and g) of the learning outcomes;
- unit 2 makes it possible to reach points a), c) and g) of the learning outcomes;

- unit 3 enables students to achieve points a), e) and g) of the objectives;
- unit 4 contributes to the achievement of points a), f) and g) of the objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas de natureza teórico-prática. A partir de material selecionado pela docente e investigação realizada
pelos alunos, são analisados conceitos e casos práticos no contexto da cultura organizacional. Ambicionando o

desenvolvimento de competências ao nível oral e escrito, as aulas são organizadas de modo a incentivar uma
aprendizagem ativa. Privilegiar-se-ão atividades como a realização de trabalhos individuais e em grupo que

fomentem a aplicação dos conteúdos programáticos e a resolução de problemas práticos.
Os momentos de avaliação refletem esta abordagem, partindo de problemas reais a que o aluno deve

responder a nível linguístico/comunicacional (oralmente e por escrito). A avaliação contempla sempre uma
parte escrita – 60% (duas provas escritas com o peso de 30% cada, em modelo de avaliação discreta, e uma
prova escrita com o peso de 60%, em modelo de avaliação final/recurso) - e uma parte oral – 40 % (uma prova

oral, em todas as tipologias de avaliação).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are of theoretical and practical nature. Starting from the analysis of material selected by the teacher
and from research carried out by students, technical terms and case studies will be analysed. Targeted for the

development of written and oral skills, classes will be organized in order to encourage active learning.
Preference will be given to activities such as individual and group work in which practical problems must be
solved. 

The assessment moments are drawn up according to realistic problems to which students will have to answer
at a language/communicational level, bearing in mind both oral and written aspects. The assessment is divided

into two parts: a written (60% - in “avaliação discreta” there will be two tests, each one representing 30% of the
final mark, and in “avaliação final”/“recurso” there will be just one written test) and an oral one (an oral test,



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380 78/136

representing 40% of the final mark – this applies to “avaliação discreta”/“avaliação final”/“recurso”).

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, uma vez que, seguindo

um modelo interativo e de simulação de situações reais, próprias do futuro contexto profissional dos alunos,
permitem o envolvimento dos mesmos num trabalho autónomo na busca de soluções para os exercícios

propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the curricular unit’s objectives, since they are based on an

interactive strategy that simulates real situations that students will face in their future business environment.
This allows students to autonomously engage themselves in finding solutions for practical assignments, as well

as to understand the practical application of the theoretical concepts.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Booklet organizado pela docente, disponibilizado na plataforma de e-Learning / Booklet prepared by the teacher

and made available in the e-Learning platform.

Brook-Hart, G. (2006). Business Benchmark. Cambridge: Cambridge University Press.
Cordell, J. (2000). Cambridge Business English Activities - Serious fun for business students. Cambridge:
Cambridge University Press.

Emmerson, P. (1999). Business Builder . Oxford: McMillan.
Emmerson, P., Hamilton, N. (2005). Five-Minute Activities for Business English. Cambridge: Cambridge

University Press.
Jones, L. (2001). Working in English. Cambridge: Cambridge University Press. 

Leigh, J. (2002). Organizing and Participating in Meetings. Oxford: Oxford University Press.
Naunton, J. (2005). ProFile 2. Oxford: Oxford University Press.

Robbins, S. P. (1998). Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Thompson, K. (2007). English for Meetings. Oxford: Oxford University Press.

Mapa X - Assessoria e Relações Públicas / Public Relations

6.2.1.1. Unidade curricular:
Assessoria e Relações Públicas / Public Relations

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno:

- Enumera as funções do profissional de Relações Públicas
- Identifica e caracteriza os diferentes factores que compõem a imagem organizacional

- Identifica, classifica e seleciona os diversos públicos de uma organização
- Elabora um plano de relações públicas

- Reconhece as relações públicas como instrumento facilitador da responsabilidade social
- Aplica estratégias de gestão de crises

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course, the student:
- Enumerates the functions of public relations professional

- Identifies and characterizes the factors which comprise organizational image
- Identifies, classifies and selects the various publics within an organization
- Develops a public relations plan

- Recognizes that public relations can act as a facilitator for organizational social responsibility
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- Apply adequate crisis management strategies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento da função Relações Públicas

2. A imagem organizacional
3. Os públicos das relações públicas

4. Etiqueta e protocolo nas relações públicas
5. O Planeamento de projetos de Relações Públicas 

6. Relações Públicas e Responsabilidade Social
7. Relações Públicas e Gestão de Crises

6.2.1.5. Syllabus:

1. The public relations function
2. The organizational image

3. The public relations publics
4. Etiquette and Protocol in public relations

5. The planning of public relations projects
6. Public relations and social responsibility

7. Public relations and crisis management

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

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos definidos uma vez que, abordados os
diferentes pontos do programa de forma integrada e progressiva permitem fornecer ao estudante os conceitos

e as bases teóricas necessárias para a aquisição de conhecimentos específicos, aptidões e para o
desenvolvimento de competências previstas através dos objetivos definidos para a UC.

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

The contents are consistent with the objectives. Addressing the different points of the programme in an
integrated and progressive form provide the student the concepts and the necessary theoretical bases for the

acquisition of specific knowledge, skills and competency development delivered through the defined objectives
for the UC.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino utilizadas são essencialmente metodologias centradas no aluno por forma a que
este participe de forma ativa no processo de ensino / aprendizagem facilitando dessa forma a sua capacidade

em atingir os objetivos programados.
A articulação de momentos de intervenção estruturada por parte do docente com momentos de trabalho em

grupo e discussão conjunta permitem a aquisição e aplicação de conhecimentos e o desenvolvimento de
competências de análise, reflexão crítica pelos alunos.

Avaliação inclui três componentes, duas provas escritas individuais (35% + 35%) e um portefólio de trabalhos
práticos e apresentações a realizar em grupo no decurso do período letivo (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used are essentially student-centered methodologies with the aim that the student

participates actively in the teaching/learning process, facilitating their ability to achieve planned objectives.
The joint moments of structured intervention by the teacher with moments of teamwork and joint debate allow

the acquisition and application of knowledge and the development of analytical and critical reflection skills by
students.

Evaluation includes three components, two written tests (individual) (35% + 35%) and a portfolio of practical
work and group presentations in the academic period (30 percent).

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

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular, pois as metodologias

expositiva e interativa, suportadas por elementos convencionais e multimédia possibilitam atingir os objetivos
em termos de aquisições de conhecimentos e aprendizagem das técnicas. Os trabalhos em grupo, a sua

apresentação e discussão conjunta em sala, a realização de exercícios e estudos de caso, seguindo uma
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perspectiva andragógica, permitiram atingir os objetivos, na aplicação dos conhecimentos e desenvolvimento
de uma perspetiva crítica.

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 curricular unit, because the expositive and
interactive methodologies supported by conventional and multimedia elements make it possible to achieve the

objectives in terms of acquisition of knowledge and learning techniques. The work in groups, its presentation
and debate in the classroom, conducting exercises and case studies, following an andragogic perspectives

allowed achieve the goals, in the application of knowledge and development of a critical perspective.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amaral, I. (2002). Imagem e sucesso: Guia de protocolo para empresas. Lisboa: Editorial Verbo.

Cabrero, J. D. B. & Cabrero, M. B. (2007). O Livro de Ouro das Relações Públicas. Porto: Porto Editora.
Lampreia, J. M. (2003). Comunicação Empresarial - As Relações Públicas na Gestão. (2ª ed.). Lisboa: Texto

Editora
Lampreia, J. M. (1999). A assessoria de imprensa nas relações públicas (2ª ed.). Mem Martins: Publicações
Europa-América.

Sousa, J. P. (2004). Planificando a comunicação em relações públicas. Florianópolis: Letras Contemporâneas.
Kunsch, M. K. (2003). Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada (4ª ed.). São Paulo:

Summus Editorial.
Grunig, J., & Hunt, T. (1994). Public Relations Techniques. Fort Worth: Harcourt Brace College.

Dozier, D. M., LA Grunig, J.E. Grunig (2013). Manager's guide to excellence in public relations and
communication management, New York: Routledge

Mapa X - Temas Multiculturais / Multicultural Themes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas Multiculturais / Multicultural Themes

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Cristina Almeida Coelho - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno:

a) Identifica e caracteriza algumas das grandes tendências sociais e culturais contemporâneas; 
b) Relaciona alguns dos acontecimentos marcantes da actualidade com os traços mais característicos da

contemporaneidade;
c) Discute criticamente temas da actualidade nacional e internacional tendo em conta a sua dimensão cultural e

política;
d) Relaciona algumas das grandes linhas de transformação da sociedade e da cultura portuguesa

contemporâneas com tendências mais vastas que operam a nível internacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:

a) Identifies and describes some of the greatest social and cultural contemporary trends;
b) Relates some marking current events with contemporary trends;

c) Discusses current national and international topics/events regarding their cultural and political dimension;
d) Relates the greatest social and cultural changes occurring in Portugal to international trends.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 – Enquadramento geral da multiculturalidade
2 – A sociedade contemporânea

3 – A globalização 
4 – Gestão das diferenças culturais

5 - Apresentação e discussão de temas nacionais e internacionais.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Theoretical introduction to multiculturalism

2. Characteristics and current social trends
3. The globalization

4. Managing cultural differences
5. Presenting and discussing national and international contemporary topics

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

curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:

- a unidades 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea a) dos objetivos;
- a unidade 2 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea b) dos objetivos;

- as unidades 3 e 4 dos conteúdos programáticos pretende concretizar as alínea c) e d) dos objetivos;
- a unidade 5 dos conteúdos programáticos relaciona-se com todos os objectivos.

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

The contents are consistent with the learning outcomes of this curricular unit, as:
- unit 1 of the syllabus aims to achieve points a) of the learning outcomes;

- unit 2 of the syllabus aims to achieve point b) of the learning outcomes;
- unit 3 and 4 of the syllabus aim to achieve point c) and d) of the learning outcomes;

- unit 5 of the syllabus aims is related to all of the learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a implementar integra vários métodos na apresentação dos conteúdos programáticos,

designadamente, o método expositivo, o interrogativo e o demonstrativo. Sendo uma unidade curricular teórico-
prático, será privilegiada a utilização de métodos ativos, com recurso a exercícios, dinâmicas de grupo,

simulações, estudos de caso e discussão em grupo.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:
Avaliação preferencial:
1. 1 teste escrito;

2. 1 Trabalho escrito, e sua apresentação oral, sobre um tema relacionado com a unidade curricular, a realizar
em grupo.

Avaliação final:
Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology that will be implemented integrates several methods, in particular, the expositive, the
interrogative and the demonstrative methods. Being a theoretical-practical course, active methods will be

preferred, namely, role-plays, exercises, case studies and group discussions.
Students may choose one of the following types of assessment: 

Preferred assessment 
1. 1 written test; 

2. 1 written work developed in group, with an oral presentation, about a subject related to the curricular unit.
Final assessment 

- Final Exam.

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

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular, pois as metodologias
expositiva e ativa, suportadas por elementos convencionais e multimédia possibilitam atingir os objetivos em

termos de aquisições de conhecimentos e aprendizagem das técnicas. Os trabalhos em grupo, a sua
apresentação e discussão conjunta em sala, e a realização de exercícios, permitem atingir os objetivos através

da aplicação dos conhecimentos e desenvolvimento de uma perspetiva crítica.

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 curricular unit, because the expositive and

active methodologies supported by conventional and multimedia elements make it possible to achieve the
objectives in terms of acquisition of knowledge and learning techniques. The work in groups, its presentation

and debate in the classroom, and the accomplishment of exercises lead to the achievement of the goals through
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the application of knowledge and the development of a critical perspective.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Finuras, P. (2003), Gestão intercultural – pessoas e carreiras na era da globalização, Edições Sílabo 
- Giddens, A. (2001), O mundo na era da globalização, Editorial Presença 

- Simões, A. (2009), O lugar da memória na obra de jovens autores de expressão alemã, Universidade de Aveiro,
Introdução, p. 7-42. 

- Vala, J. / Monteiro, M.B. (2002), Psicologia Social, Fundação Calouste Gulbenkian

Mapa X - Comportamento Organizacional / Organizational Behavior

6.2.1.1. Unidade curricular:

Comportamento Organizacional / Organizational Behavior

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elisabeth de Jesus Oliveira Brito - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
1. Identifica a importância das variáveis individuais na determinação do comportamento organizacional;

2. Enumera as várias formas de trabalhar em grupo e distingue as situações em que cada uma é mais
adequada;

3. Identifica as barreiras que se colocam ao processo de comunicação no contexto organizacional e descreve
estratégias de comunicação eficaz;

4. Reconhece o papel do líder na eficácia individual, grupal e organizacional e aplica as principais estratégias de
liderança;
5. Explica o impacto das variáveis culturais no comportamento organizacional;

6. Identifica as diferentes dimensões da eficácia organizacional;
7. Identifica os diferentes tipos de mudança organizacional e enumera as variáveis intervenientes neste

processo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, the student: 

1. Identifies the importance of individual variables in determining organizational behavior; 
2. Lists the different forms of working in groups and distinguishes the situations in which each one is more

appropriate; 
3. Identifies the communication process barriers in the organizational context and describes effective

communication strategies; 
4. Recognizes the role of the leader in individual, group and organizational effectiveness and applies the

principal leadership strategies; 
5. Explains the impact of cultural variables in organizational behavior; 

6. Identifies the different dimensions of organizational effectiveness; 
7. Identifies the different types of organizational change and lists the variables involved in this process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução ao comportamento organizacional
2. Personalidade, satisfação e motivação

3. Grupos nas organizações
4. Comunicação organizacional

5. Liderança
6. Cultura organizacional
7. Eficácia organizacional

8. Mudança organizacional

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Introduction to Organizational Behavior 
2. Personality, satisfaction and motivation 

3. Groups in organizations 
4. Organizational Communication 

5. Leadership 
6. Organizational Culture 

7. Organizational Effectiveness 
8. Organizational Change

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

curricular.
A UC de Comportamento Organizacional tem como objetivo central dotar os alunos de conhecimentos relativos

ao ambiente interno organizacional onde ocorrem as influências mútuas entre cultura, grupos e indivíduos. São,
desta forma, abordados três níveis de análise: individual, grupal e organizacional. Assim, após uma introdução

(conteúdo 1), são analisadas as variáveis individuais que influenciam o comportamento das pessoas em
contexto organizacional (objetivo 1, conteúdo 2). Em seguida, analisam-se os grupos, suas características e

dinâmica, bem como formas de trabalhar em grupo (objetivo 2, conteúdo 3). Segue-se uma análise dos
processos de comunicação em contexto organizacional (objetivo 3, conteúdo 4) e dos processos de liderança
(objetivo 4, conteúdo 5). Os três últimos objetivos e, em consonância, os três últimos pontos do conteúdo

programático, são dedicados à análise de três variáveis situadas no nível de análise organizacional: cultura,
eficácia e mudança.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The central aim of the Organizational Behavior course is provide students with knowledge about the internal
organizational environment where the mutual influences between culture, groups and individuals take place. In

this way, three levels of analysis are considered: individual, group and organizational. So, after an Introduction
(content 1), individual variables that influence the behavior of people in organizations are analyzed (objective 1,

content 2).
Then we consider the groups, their characteristics and dynamics as well as ways of working in group (objective

2, content 3). Afterwards, the communication processes in the organizational context are analyzed (objective 3,
content 4) as well as the leadership processes (objective 4, content 5). The last three goals and, accordingly, the

last three points of the syllabus, are devoted to the analysis of three variables located at the organizational
level: culture, effectiveness and change.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular integra aulas teórico-práticas com recurso ao método expositivo e a metodologias ativas
(e.g., estudos de caso, exercícios individuais e em grupo sobre as temáticas abordadas, dinâmicas de grupo,

simulações).

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:
Avaliação preferencial:

- trabalho realizado em grupo com apresentação do mesmo em contexto de aula (50%);
- um teste escrito (50%).
Avaliação Final

- Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course integrates theoretical and practical lessons using both expositive and active methods (e.g., case
studies, individual and group exercises, group dynamics, role-plays). 

Students may choose one of the following types of assessment: 
Preferred assessment

- Group work that will be presented in the class (50%); 
- A written test (50%). 

Final assessment 
- Final Exam.

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

curricular.
A unidade curricular de Comportamento Organizacional visa contribuir para a aquisição conhecimentos

relacionados com o comportamento dos indivíduos e dos grupos, em contexto organizacional, bem como
relativos ao comportamento das próprias organizações. A utilização predominante de metodologias ativas,
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seguindo uma perspetiva andragógica, promove a aplicação dos conteúdos à realidade organizacional,
facilitando a aquisição dos conhecimentos por parte dos alunos. Este tipo de metodologia é complementado

pelo método expositivo, suportado por elementos convencionais e multimédia.
A avaliação integra um teste de avaliação de conhecimentos e um trabalho de grupo sobre um tema

relacionado com a área. Promove-se, assim, a aquisição de competências de pesquisa e de investigação,
fundamentais neste nível de ensino.

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

The course of Organizational Behavior aims to contribute to the acquisition of knowledge about the behavior of
individuals and groups in the organizational context, as well as about the behavior of the organizations in itself.

The predominant use of active methodologies, following an andragogical perspective, promotes the application
of the contents to the organizational reality, facilitating the acquisition of knowledge by the students. This type of

methodology is complemented by the expositive method, supported by conventional elements and by
multimedia. 
The evaluation includes an assessment test and a group work on a topic related with the area. Thus, the

acquisition of research skills, which is fundamental in this level of education, is promoted.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Cardoso, Carlos Cabral, Rêgo, Arménio (2003). Manual de comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa:
RHeditora
- Chiavenato, Idalberto (2005). Comportamento Organizacional – a dinâmica do sucesso das organizações. (2ª

edição). São Paulo: Editora Campus
- Ferreira, J.M.Carvalho, José Neves e António Caetano (2001). Manual de psicossociologia das organizações.

Amadora: McGrawHill.
- Luthans, Fred (2011). Organizational behavior. (12.ª Edição). McGrawHill.

- Robbins, S. (2006). Comportamento Organizacional. (11ª. edição) São Paulo: Pearson Prentice Hall
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. (2002). Organizational Behavior (7.ª Edição). Phoenix: Wiley.

- Yukl, G. (2008). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Mapa X - Noções de Direito Empresarial / Introduction to Business Law

6.2.1.1. Unidade curricular:

Noções de Direito Empresarial / Introduction to Business Law

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria João Pinto Soares Machado Esteves - 60 horas TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular o aluno:

a) Identifica as diferentes formas de empresas;
b) Identifica, em situações concretas, os diferentes tipos de sociedades comerciais e as principais diferenças

entre os regimes jurídicos;

c) Reconstitui o processo de constituição legal de uma sociedade comercial;

d) Identifica as formas mais comuns de contratos comerciais e aplica os respetivos regimes;
e) Identifica as principais soluções contratuais do direito do trabalho aplicado à empresa privada;

f) Reconhece os limites do direito público à atividade da empresa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:

a) Identifies different types of organizations;

b) Identifies, relating to concrete situations, the different types of commercial societies and the main differences

among juridical regimes;
c) Simulates the process of legalizing a commercial society;

d) Identifies the most important contract solutions of the working laws applied to private corporations;

e) Recognizes the limits of public law in organizations.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução ao estudo do direito da empresa
2. As empresas no direito português

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to corporate law

2. Corporations and the Portuguese legislation

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

curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular Noções de Direito Empresarial foram definidos em função
dos objetivos e competências a serem adquiridos pelos estudantes. Depois de uma introdução ao estudo do

direito da empresa onde se começa por identificar as diferentes formas de empresas (1º capítulo), passa-se ao

2º capítulo onde se lecionam os conteúdos que permitem ao aluno atingir os restantes objetivos.

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

The syllabus was defined bearing in mind both the defined objectives and the competencies to be acquired by

students. After an introduction to the study of corporate law, where the different types of companies are

identified (Chapter 1), Chapter 2 explores contents that allow students to achieve the remaining objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição teórica e prática, complementada com exemplos da prática forense. Recurso a estudo de casos,

com envolvimento dos alunos. 

A avaliação é de tipo final, mediante a realização de uma prova presencial de natureza escrita a realizar no final

do semestre letivo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are theoretical and practical, with content exposition (using forensic examples) and case studies.

Assessment consists of a final exam at the end of the semester.

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

curricular.

Durante as aulas, os conceitos relevantes e as soluções legais são explicadas e são constantemente utilizados
exemplos práticos para ilustrar a aplicação prática desses conceitos. Através de questões colocadas

diretamente e de exercícios práticos, os alunos são encorajados a procurar soluções para problemas práticos

típicos na vida de uma empresa, relacionados com questões contratuais, orgânicas e do foro laboral.

Analisando situações práticas regularmente, assegura-se que os alunos conseguirão aplicar os
conhecimentos adquiridos a novas situações. A análise e discussão de situações reais e hipotéticas, prepara

os alunos para lidar com situações reais com que se possam deparar na sua futura vida profissional,

reconhecendo a relevância prática do quadro legal básico das relações de natureza comercial e laboral.

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

Throughout the lectures the relevant concepts and legal solutions are explained and practical examples are

constantly used to illustrate the practical application of those concepts. Through direct questioning and

practical exercises students are encouraged to search for solutions for problems that typically emerge
throughout the life of company, regarding contractual matters, organic issues and the relationship employer-

employee. Analysing practical situations on a regular basis is the method that ensures that students can apply

the knowledge they acquire in new situations. Through the analysis and discussion of real and hypothetical
situations, students are prepared to deal with real situations that they might face in their future professional

lives, recognizing the practical relevance of the basic legal framework of contractual relationships of both

commercial and labour nature.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DIREITO COMERCIAL – Direito da Empresa, 10ª Edição, Setembro de 2007, Miguel J.A Pupo Correia, Ediforum.

SOCIEDADES COMERCIAIS, 4ª Edição, António Pereira de Almeida, Coimbra Editora, Setembro de 2006.

GUIA PRÁTICO DE DIREITO COMERCIAL, Agosto 2007, Iva Carla Vieira, Almedina. 
MANUAL JURÍDICO DA EMPRESA, 4ª Edição, 2005, Maria Manuel Busto e Iva Carla Vieira, Almedina
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CURSO ELEMENTAR DE DIREITO COMERCIAL, Colecção Direito, Manuel António Pina, Areas Editora, 2ª

edição, Abril de 2008.

NOÇÕES ESSENCIAIS DE DIREITO EMPRESARIAL, Ana Roque, 2ª edição, Quorum.
LEGISLAÇÃO COMERCIAL, Porto Editora, Março 2007, Isabel Rocha, Duarte Filipe Vieira

Direito Comercial, Noções Fundamentais, Catarina Serra, Coimbra Editora, 2009.

Mapa X - Técnicas de Gestão de Recursos Humanos / Human Resource Management Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:

Técnicas de Gestão de Recursos Humanos / Human Resource Management Techniques

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Cristina Dórdio Dimas - 80 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
1. Enuncia os conceitos básicos da Gestão de Recursos Humanos nas organizações;

2. Identifica as diferentes fases de um processo de recrutamento e seleção e aplica os diferentes

procedimentos que lhes estão associados;

3. Implementa os procedimentos associados ao acolhimento e integração de novos colaboradores;
4. Enuncia as diferentes etapas da análise e descrição de funções e identifica os métodos mais adequados a

cada situação;

5. Identifica as etapas envolvidas num processo de gestão de desempenho e implementa os procedimentos
que lhes estão associados;

6. Planifica a formação profissional adequada aos recursos humanos da organização;

7. Implementa as técnicas de organização administrativa de recursos humanos com recurso às ferramentas,

métodos e outputs mais adequados, não ignorando as exigências legais inerentes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course, the student: 

1. Identifies the basic concepts of Human Resource Management in organizations; 
2. Identifies the different stages of a process of recruitment and selection and applies the different procedures

associated with them; 

3 Implements the procedures associated with the integration of new employees; 

4. Details the different stages of job analysis and identifies the most appropriate methods for each situation; 
5. Identifies the steps involved in the performance management process and implements the procedures

associated with them; 

6. Plans proper training adapted to the needs of the human resources of the organization; 

7. Implements the techniques of administrative organization of human resources using the tools, methods and
the adequate outputs, according to the legal requirements.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à gestão de recursos humanos nas organizações
2. Recrutamento e seleção

3. Acolhimento e Integração

4. Descrição e análise de funções
5. Gestão do Desempenho

6. Formação profissional

7. Gestão administrativa de recursos humanos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to human resource management in organizations 

2. Recruitment and selection 

3. Integration 
4. Job analysis 

5. Performance Management 
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6. Training 

7. Administrative management of human resources

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

curricular.

A unidade curricular de Técnicas de Gestão de Recursos Humanos tem como objetivo central dotar os alunos

de competências que lhes permitam gerir os principais processos associados à gestão de pessoas, tendo em
vista a criação de valor para as organizações. Assim, após um ponto introdutório que enquadra a gestão de

recursos humanos enquanto função estratégica da gestão (objectivo 1/conteúdo programático 1), são

abordadas as diferentes técnicas de gestão estratégica de recursos humanos (objetivos 2, 3, 4, 5 e 6 e
conteúdos programáticos 2, 3, 4, 5 e 6 respetivamente). No último ponto do conteúdo programático são

abordados os diferentes aspectos relacionados com a gestão administrativa de recursos humanos – condições

de trabalho, segurança social, processamento salarial – por forma a dar cumprimento ao último objetivo

programático estabelecido.

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

The central aim of Human Resource Management Techniques course is to provide students with skills that

enable them to manage the main processes associated with people management in order to create value for
organizations. Thus, after an introductory section that frames the human resource management as a strategic

management function (objective 1/syllabus 1), the principal techniques of strategic management of human

resources are addressed (goals 2, 3, 4, 5 and 6 and syllabus 2, 3, 4, 5 and 6 respectively). In the last section of

the syllabus the different aspects related to administrative management of human resources are analyzed –
work conditions, social security, payroll administration.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino a implementar integra vários métodos na apresentação dos conteúdos programáticos,
designadamente, o método expositivo, o interrogativo e o demonstrativo. Sendo uma unidade curricular teórico-

prático, será privilegiada a utilização de métodos ativos, com recurso a exercícios, estudos de caso e

discussão em grupo.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:

Avaliação preferencial:

1. 2 Testes escritos com um peso de 30% cada um;

2. Portfólio com exercícios práticos de aplicação dos conhecimentos lecionados com um peso de 40%. 
Avaliação final:

Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus is presented through several methods, in particular, the expositive, the interrogative and the

demonstrative methods. Being a theoretical-practical course, active methods will be preferred, namely,

exercises, case studies and group discussions.

Students may choose one of the following types of assessment: 

Preferred assessment

1. Two written tests (30% for each one) 
2. A portfolio with practical exercises (40%); 

Final assessment 

- Final Exam.

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

curricular.

A unidade curricular de Técnicas de Gestão de Recursos Humanos visa contribuir para a aquisição de um

conjunto de conhecimentos relacionados com a gestão de recursos humanos e dotar os alunos de
competências ao nível da implementação das várias técnicas e procedimentos que lhes estão associados. O

carácter teórico-prático da unidade curricular concretiza-se, na avaliação, pela existência de dois testes

teóricos e de um portfólio prático. Os dois testes visam avaliar a aquisição dos conhecimentos associados à

gestão de recursos humanos nas organizações. O portfólio integra um conjunto de tarefas práticas que
correspondem a alguns dos procedimentos que integram a gestão de recursos humanos nas organizações

(e.g., construção de um anúncio de emprego; elaboração de ume entrevista de emprego; redação de um

contrato de trabalho).
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The course of Human Resource Management Techniques aims to contribute to the acquisition of a body of
knowledge related to human resource management and to provide students with skills in the implementation of

various techniques and procedures associated with them. The theoretical and practical nature of the course is

translated in the assessment by the existence of two theoretical tests and a practical portfolio. Both tests aim to

assess the acquisition of knowledge related to human resource management in organizations. The portfolio
includes a number of practical tasks that correspond to some of the procedures related to the management of

human resources in organizations (e.g., construction of a job advertisement, preparation of a job interview,

writing an employment contract).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bacal, R. (2002). Gestão empresarial do desempenho. Lisboa: McGraw-Hill

Caetano, A. & Vala, J. (2007). Gestão de Recursos Humanos: contextos, processos e técnicas (3.ª edição).

Lisboa: Editora RH
Camara, P. B., Guerra, P. B. & Rodrigues, J. V. (2007). Novo Humanator: recursos humanos e sucesso

empresarial. Lisboa: Publicações Dom Quixote

Dimas, I. D., & Janelas, T. R. (2010). Sebenta de Gestão de Recursos Humanos. Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro.

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). Human Resource Management (13ª edição). Mason: South-Western

Cengage Learning.

Sousa, M. J., Duarte, T., Sanches, P. G., & Gomes, J. (2006). Gestão de Recursos Humanos: Métodos e práticas
(6.ª edição). Mafra: Lidel.

Seixo, J. M. (2007). Gestão administrativa dos recursos humanos (6.ª edição). Mafra: Lidel

Mapa X - Inglês – Tradução e Terminologia / English – Translation and Terminology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Inglês – Tradução e Terminologia / English – Translation and Terminology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sara Micaela Pereira Carvalho - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:
a) identifica as noções de Tradução e de Terminologia

b) aplica as técnicas de tradução mais apropriadas a diferentes tipologias textuais, registos, contextos de

situação e intenções comunicativas

c) seleciona as ferramentas de apoio à tradução e validação terminológica mais apropriadas, de modo a
garantir uma tradução de qualidade, à luz dos critérios da EN 15038

d) reconhece a função da terminologia na conceptualização do saber

e) seleciona informação válida e compila bases de dados terminológicas tendo em conta os critérios
internacionais para a formação de termos

f) gere a terminologia no contexto da tradução, de modo a garantir uma comunicação apropriada às diferentes

tipologias textuais, registos de língua, contextos de situação e intenções comunicativas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit, the student:

a) identifies the notions of Translation and Terminology;

b) uses the most appropriate translation techniques and adapts them to different text types, registers,
situational contexts and communicative intentions;

c) selects the most suitable translation and terminology validation tools, in order to ensure a translation with

quality, according to the criteria from EN 15038; 

d) recognises the role of terminology in the conceptualisation of knowledge;
e) selects valid information and compiles terminology databases based on the international criteria for term

creation;

f) manages terminology in a translation context, in order to guarantee communication examples that adapt to

different text typologies, registers, situational contexts and communicative intentions.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Tradução

1.1. O estatuto e as competências do tradutor
1.2. O processo de tradução

1.3. A tradução nas instituições europeias

1.4. Tradução e Qualidade: EN 15038

1.5. Globalização, internacionalização e localização
1.6. Ferramentas eletrónicas

1.7. Tradução automática

1.8. Localização de páginas web

2. Terminologia

2.1. Fundamentos teóricos

2.2. Princípios metodológicos
2.3. Glossários e bases de dados terminológicos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Translation 
1.1. The notion of translation

1.2. The translator's status and competences 

1.3. The translation process 

1.4. Translation in European institutions 
1.5. Translation and Quality: the EN 15038 

1.6. Globalization, internationalization and localization

1.7. Electronic tools: specialized dictionaries, glossaries and terminological resources 

1.8. Machine translation
1.9. Web page localization 

2. Terminology 

2.1. Theoretical introduction 

2.2. Methodological principles 

2.3. Glossaries and terminology databases

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

curricular.

Os conteúdos programáticos servem o propósito global de promover o desenvolvimento das principais
competências linguísticas em língua inglesa (4 skills), mas aplicadas a fins específicos e a um contexto

empresarial.

Não obstante o facto de este ser um ciclo de estudos destinado a formar profissionais de secretariado e do

setor administrativo, e não tradutores, considera-se fundamental dar a conhecer aos alunos alguns
pressupostos teóricos relativos à tradução, bem como metodologias tradutológicas ou ferramentas gratuitas

aplicadas a esta área, já que poderá ser solicitada aos diplomados a realização de tarefas de tradução de

documentos administrativos.

Acresce a tudo isto o papel da terminologia, neste e em qualquer setor. Pretende-se, nesta unidade curricular,
sensibilizar os alunos para a importância da terminologia - neste caso, numa vertente aplicada à tradução - e

para a metodologia a utilizar na criação de bases de dados de suporte às tarefas de tradução.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main topics of the syllabus aim to develop the 4 skills in the English language, but applied to specific

purposes and to a business context. Although it is clear that an administrative professional will not have - and is

not expected to have - the same skills as a translator, it is known that these professionals are frequently asked
to perform several translation tasks involving administrative texts.

It is therefore essential to provide the students with some theoretical principles in what concerns translation, as

well as translation methodologies and a number of validated online translation tools.

Moreover, the subject also aims to emphasize the role of terminology, in any sector but particularly in this area.
The goal is to make the students aware of the importance of terminology - in this case, terminology applied to

translation - and of the methodological principles used in the creation of terminology databases that support

translation tasks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas não terão uma divisão rígida entre teoria e prática: os textos a traduzir e as tarefas servirão como
ponto de partida para as questões de ordem teórica. Serão adotadas diferentes metodologias de ensino: para

além do método expositivo e da tradução de documentação administrativa diversa (de e para Inglês), os alunos

serão também desafiados a realizar atividades como mini-apresentações orais, leitura e análise de estudos de

caso, simulação de reuniões, elaboração de textos para fins específicos, etc. Sempre que possível, serão
explorados materiais autênticos. A avaliação consistirá não apenas na realização e apresentação oral de um

projeto assente numa empresa real, mas assentará igualmente em duas provas escritas, com exercícios o

mais próximos possível das tarefas que se espera que os alunos sejam capazes de realizar em contexto

laboral. Os pesos de cada um dos elementos supracitados serão os seguintes: testes (25%+25%); projeto
(10%); oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

There will not be a rigid division between theory and practice. The source texts and the classroom activities will
be used as a starting point in the analysis of theoretical issues. Different teaching methodologies will be used:

more expository content presentation will necessarily be present, as well as very practical translation activities

within an administrative context (from and into English). In addition, the students will be asked to perform a

series of other tasks, such as oral presentations, discussion of case studies, simulation of meetings, creation of
texts for specific purposes, etc. The use of authentic materials, in different formats, is also considered essential

in this teaching approach. The type of assessment aims therefore to reflect that, namely through two written

tests (25%+25%), as well as the development of a project, based on a real company (10%), and the respective
oral presentation (40%).

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

curricular.

No ensino de línguas para fins específicos, neste caso com uma ligação muito forte ao Inglês de negócios, é
fundamental que as metodologias de ensino assentem, o mais possível, numa aprendizagem ativa e autónoma

por parte dos alunos, já que, no mundo do trabalho atual, a flexibilidade, a autonomia e a pro-atividade são

competências fundamentais.
Os objetivos de aprendizagem procuram seguir esta mesma abordagem, centrando-se, sobretudo, no

desenvolvimento de tarefas concretas e aplicadas a contextos comummente associados ao setor

administrativo.

Considera-se ainda essencial o recurso consciente e crítico a um conjunto de ferramentas eletrónicas que
servirão de suporte às tarefas de tradução e de recolha de terminologia, daí ser fundamental que a UC seja

lecionada no laboratório de línguas da instituição.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching English for specific purposes, in this case with a strong connection to Business English, implies the

use of teaching methodologies that rely, as much as possible, on active and autonomous learning and on the

development of ‘soft skills’ that play a key role in today's labour market.

This subject's learning outcomes aim to follow this approach, focusing mostly on the development of concrete
tasks, applied to contexts commonly associated to the administrative sector.

It is also considered essential to promote a critical and conscious use of online language tools, which are meant

to support translation and terminology-related tasks. Due to that, it is essential that all the lessons take place in
a language laboratory.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- AUSTERMÜHL, F. (2001). Electronic tools for translators. Manchester: St Jerome Publishing. 

- BAKER, M. (2011). In other words: a coursebook on translation. 2nd edition. London: Routledge. 
- CABRÉ, M. T. (1999). Terminology: theory, methods and applications. Amsterdam: John Benjamins Publishing

Company. 

- Canada. Translation Bureau. Public Works and Government Services. The Pavel Terminology Tutorial.
Retrieved 10.09.2014 from http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb-pavel.php?page=tdm-

toc&lang=eng&contlang=eng.  

- GOUADEC, D. (2007). Translation as a profession. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

- HOUSE, J. (2009). Translation. Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University Press.
- MUNDAY, J. (2012). Introducing Translation Studies: theories and applications. 3rd edition. London: Routledge. 

- TALAVÁN ZANON, N. (2011). A University Handbook on Terminology and Specialized Translation. La Coruña:

Netbiblo.

Mapa X - Gestão da Comunicação e da Mudança / Communication and Change Management
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão da Comunicação e da Mudança / Communication and Change Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Elisabeth de Jesus Oliveira Brito - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

1. Diferencia e caracteriza os vários tipos de comunicação;

2. Comunica de forma eficaz com vários atores;

3. Aplica de forma adequada os vários instrumentos de comunicação organizacional;
4. Identifica os diferentes tipos de mudança organizacional;

5. Enumera as diferentes variáveis determinantes do processo de mudança nas organizações;

6. Aplica técnicas de intervenção ao nível da mudança organizacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of the curricular unit, the student: 

1 Differentiates and characterizes the various types of communication; 

2 Communicates, in an efficient way, with various stakeholders; 
3 Applies, in an adequate manner, the various instruments of organizational communication; 

4 Identifies the different types of organizational change; 

5 Lists the different variables determining the change process in organizations; 
6 Applies techniques to intervene as to organizational change.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A comunicação e as instituições contemporâneas: perspetivas, contextos e aplicações
2. A comunicação interpessoal e grupal.

3. A comunicação na organização: instrumentos de comunicação interna e de comunicação externa

4. Mudança Organizacional: Evolução do conceito; tipos de mudança; variáveis que constituem forças

impulsoras para a mudança e resistência à mudança
5. A Gestão do processo de Mudança Organizacional: principais abordagens, métodos e técnicas de

intervenção

6.2.1.5. Syllabus:
1 Communication and contemporary institutions: perspectives, contexts and applications 

2. Interpersonal and group communication. 

3 Communication in the organisation: instruments of internal communication and external communication 

4 Organisational Change: Evolution of the concept; types of change; variables that are driving forces for change
and resistance to change 

5 Management of the Organizational Change Process: key approaches, methods and intervention techniques 

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

A unidade curricular tem como objetivo central dotar os alunos de competências comunicacionais

interpessoais bem como de conhecimentos relativos à comunicação organizacional (objetivos 1,2,3, conteúdo

1,2,3).
Pretende-se, também, que os alunos adquiram conhecimentos relativos à mudança organizacional (objetivos 4

e 5, conteúdo 4) e que sejam capazes de selecionar uma técnica de intervenção, adequada, num processo de

mudança organizacional (objetivo 6, conteúdo 4 e 5).

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

The curricular unit aims mainly to provide the students with interpersonal communication competences, as well

as knowledge related to organizational communication (learning outcomes 1,2,3, syllabus topics 1,2,3). 

It is intended, also, that students acquire knowledge related to organizational change (learning outcomes 4 and
5, syllabus topic 4) and be able to select an intervention technique, adequate to a specific organizational change

(learning outcome 6, syllabus topics 4 and 5).
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico- práticas com recurso a metodologias ativas (estudos de caso, exercícios de reflexão e resolução

em grupo sobre as temáticas abordadas; jogos de papéis).
A avaliação integra um teste de avaliação de conhecimentos e um trabalho de grupo sobre um tema

relacionado com a área. Promove-se, assim, a aquisição de competências de pesquisa e de investigação,

fundamentais neste nível de ensino.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical classes using active methods (case studies, reflective exercises and group work

regarding the topics addressed; role-play). 

Assessment includes a written test and a group work on a topic related to the area. Thus, the acquisition of
research competencies is promoted, given its relevance in this educational level.

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

curricular.
A unidade curricular visa contribuir para a aquisição de conhecimentos relacionados por um lado com a

comunicação interpessoal e organizacional, por outro com a mudança em contexto organizacional. Para estes

objetivos serão utilizadas metodologias ativas, jogos de papéis e estudos de caso. Este tipo de metodologia é

complementado pelo método expositivo, suportado por elementos convencionais e multimédia.

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

The curricular unit aims to contribute to the acquisition of knowledge related, on the one hand, to interpersonal

and organisational communication, and, on the other hand, to the change in the organizational context. To meet
these learning outcomes, active methodologies, role-play and case studies will be used. This type of

methodology is complemented by conventional expositive method and supported by multimedia elements.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Caetano, J., & Rasquilha, L. (2007). Gestão e Planeamento de Comunicação. Lisboa: Quimera;
Chiavenato, I. (2005). Comportamento organizacional, a dinâmica do sucesso das organizações, 2º edição,

Editora Campus/Elsevier, Rio de Janeiro;

Cunha, M.P.; Rego, A.; Cunha, R.C. & Cabral-Cardoso, C. (2007). Manual de Comportamento Organizacional e
Gestão (6ª ed.). Lisboa: Editora RH.

Ferreira, J.M. Carvalho et al (2001). Manual de Psicossociologia das Organizações, McGraw-Hill;

Galpin, T. (2000). O lado humano da mudança. Edições Sílabo;

Lampreia, J. M. (1992). Comunicação empresarial – as relações públicas na gestão. Lisboa: Texto Editora;
Rei, J. E. (2002). A comunicação Estratégica. Porto: Estratégias Criativas;

Robbins S. P. (2002). Comportamento Organizacional, Prentice - Hall (9ª edição), LTC - Livros Técnicos e

Científicos Editora SA, Rio de Janeiro;

Westphalen, M. (1995). A comunicação na empresa. Porto: Rés-Editora.

Mapa X - Gestão de Projetos / Project Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão de Projetos / Project Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Ramiro Pereira de Gouvêa Lopes de Almeida - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:

Define um projeto;

Enuncia a importância das variáveis que fazem parte de um projeto;
Identifica a função de um Gestor de Projetos;

Adota uma forma de trabalho orientada para Projetos;
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Trabalha com orientação para objetivos;

Estrutura e planifica um Projeto;

Enumera as formas de gerir um Projeto ao longo do seu ciclo de vida;

Controla e Monitoriza um Projeto;
Comunica eficazmente;

Utiliza as técnicas de negociação num projeto;

Utiliza as ferramentas informáticas para melhorar a planificação, organização e controlo dos projetos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this curricular unit, the student:

Defines a project;

Enunciates the importance of the variables that belong to a project;
Identifies the role of the project manager;

Adopts a “project oriented” way of work;

Works in a goal oriented manner; 
Structures and plans a project;

Enumerates the different ways of managing a project throughout its lifecycle; 

Controls and monitors a project;

Communicates effectively; 
Uses negotiation techniques on a project;

Uses software tools to improve project planning, organization and control.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A Gestão de Projetos;

Metodologia de Gestão de Projetos;

Processo de gestão de projeto;

As fases do ciclo de projeto;
Conceção e Avaliação de Projetos;

O Planeamento do Projeto;

O Sucesso na Gestão de Projetos;

A estrutura do projeto;
Os métodos específicos na gestão de projetos;

Os instrumentos técnicos na gestão de projetos;

Comunicação e Negociação na Gestão de Projetos;
O Gestor e a equipa de Projetos;

Controlo e Monitorização do Projeto.

6.2.1.5. Syllabus:

Project management;
Project management methodology;

The project management process;

Phases of the project cycle;
Design and evaluation of projects;

Project planning;

Success in project management;

The project structure;
Project management specific methods;

Project management technical instruments;

Communication and negotiation in project management;

The project manager and the project team;
Project control and monitoring.

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

curricular.
Ainda que os quatro primeiros e o penúltimo conteúdo programático constituam, em larga medida, o suporte

para muitos dos demais conteúdos abordados e para a generalidade dos objetivos de aprendizagem definidos

para esta UC, estes prendem-se, de uma forma mais direta, com os primeiros objetivos atrás mencionados,

como os respeitantes ao reconhecimento da importância das variáveis que compõem um projeto ou ao do
papel do gestor de projetos. O ponto do programa "Comunicação e Negociação na Gestão de Projetos" constitui

o principal suporte dos objetivos de aprendizagem "Comunica eficazmente" e "Utiliza as técnicas de

negociação num projeto" sendo as aprendizagens críticas relativas à utilização das demais ferramentas e
técnicas de vários dos processos de gestão projetos (com especial ênfase para as relativas aos processos de
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planeamento, monitorização e controlo) suportadas, no essencial, pelos restantes conteúdos apresentados.

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

Although the first four and the one before last syllabi constitute, to a large extend, the basis for many of the other
contents and to the generality of the learning outcomes defined for this CU, they relate more directly to the first

goals mentioned above, concerning, among others, the recognition of the importance of the variables that make

up a project or the role of the project manager. The programme content “Communication and negotiation in

project management” is the main support of the learning outcomes "Communicate Effectively" and "Uses
negotiation techniques on a project". The critical learning outcomes concerning the use of other tools and

techniques of several project management processes (with special emphasis on those related to the planning,

monitoring and control processes) are supported, essentially, by the remaining contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino empregues nesta unidade curricular compreendem, não só uma componente

expositiva, como também uma componente prática associada sobretudo à discussão e resolução de diversos

exercícios em aula.

Avaliação:

- Discreta: realização de dois testes individuais; 
- Final: realização de exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methods employed in this course include an expository component and a practical component

mainly associated with exercises solving and discussion in class.

Assessment:

- Discrete: two individual tests;
- Final: final exam.

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

curricular.
Atendendo à diversidade dos objetivos de aprendizagem definidos para esta UC, crê-se que as metodologias

atrás mencionadas serão as mais indicadas para fazer face às necessidades específicas das aprendizagens

em causa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the diversity of the learning outcomes defined for this CU it is believed that the above-mentioned methods

are the most appropriate to meet the specific needs of those different learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Heldman, K. (2007). PMP: Project Management Professional Exam (4th Ed.). Indianapolis: Wiley Publishing;

Kerzner, H. (2009). Project Management: a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. (10.ª

Ed.). Hoboken (NJ): John Wiley & Sons;

Miguel, A. (2009). Gestão moderna de projetos (6.ª Ed.). Lisboa: FCA – Editora de Informática;
Project Management Institute (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (4.ª Ed). Newtown

Square (PA): PMI;

Silva, M. (2010). Microsoft Office Project 2010. Lisboa: FCA – Editora de Informática.

Mapa X - Ética e Deontologia Profissional / Ethics and Professional Deontology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia Profissional / Ethics and Professional Deontology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Catarina Lopes Estrela - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identifica alguns dos grandes dilemas que enfrentam as sociedades contemporâneas.

Caracteriza e distingue os conceitos de ética, moral e deontologia.

Especifica as principais perspetivas teóricas do tratamento da ética. 
Aplica as "teorias da ética" a situações concretas abordadas em estudos de caso.

Analisa e identifica os princípios dos códigos de ética relativos à sua atuação profissional.

Utiliza uma linguagem específica própria da temática da ética.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identifies some of the major dilemmas that contemporary societies are facing.

Characterizes and distinguishes the concepts of ethics, morals and deontology.

Specifies the major theoretical perspectives of treatment of ethics. 
Applies "ethical theories" to specific situations addressed in case studies.

Analyzes and identifies the principles of ethical codes relating them to their professional practice.

Uses specific language in the topic of ethics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os fundamentos teóricos para uma deontologia profissional.

As diferentes teorias e conceções éticas.

A legitimação ética.
Os dilemas éticos: dilemas dos valores; dilemas dos destinatários; e dilemas dos meios.

Normas e princípios éticos básicos na ética profissional.

Comportamentos de cidadania nas organizações.

A Responsabilidade Social Corporativa.
A Ética na Gestão.

6.2.1.5. Syllabus:

Theoretical foundations for professional Deontology.
The different ethical theories and conceptions.

Ethical legitimacy.

Ethical dilemmas: value dilemmas; dilemmas of the recipients; means dilemmas.

Basic ethical principles and standards in professional ethics.
Citizenship behaviors in organizations.

Corporate Social Responsibility.

Ethics in Management.

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

curricular.

A adoção de comportamentos éticos e deontológicos assume, atualmente, importância crescente porque as

ações de cada individuo refletem-se na vida dos outros, nomeadamente no bom funcionamento das
organizações e da sociedade em que estão inseridos. À luz das várias teorias éticas desenvolvidas ao longo

dos tempos e perante dilemas éticos será promovida a reflexão sobre as condutas a adotar nos vários

contextos, sobretudo nas empresas e nos grupos profissionais, de modo a respeitar a dignidade individual de
cada um, identificar princípios pelos quais os profissionais de determinada profissão se devem reger e a

promoção da ética nas empresas porque esta é a base da responsabilidade social que se exprime através dos

princípios e valores adotados pela organização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The adoption of ethical and deontological behavior is of growing importance because the people’s actions reflect

in other people’s lives, particularly as to the well-functioning of organizations and the society they belong to. In

light of the various “ethical theories” developed over time, namely as to ethical dilemmas, a reflection as to
ethical dilemmas and the behavior to adopt in various contexts will be promoted, especially in business and

professional groups, so that the dignity of each individual is respected, the principles underlying certain

professional sectors become clear and ethics in business is promoted – because this is the basis of social

responsibility, expressed through the principles and values adopted by the organization.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas: exposições teóricas, realização de trabalhos de aprofundamento e aplicação.

Os trabalhos práticos de aprofundamento serão objeto de avaliação de forma contínua, sendo ainda
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contemplada a possibilidade da realização de um momento de avaliação final que englobe todos os conteúdos

programáticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical: theoretical presentations, practical work to deepen and apply the theoretical concepts.

The practical work shall be assessed continuously, and the possibility of final assessment that covers the

program content is also a possibility.

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

curricular.

A opção por exposições teóricas e a realização de trabalhos de aprofundamento e aplicação prende-se com as
características da UC e com a necessidade de definir conceitos tão importantes como os de ética, deontologia

profissional, ética empresarial ou responsabilidade social. As exposições teóricas visam, essencialmente,

conduzir os alunos a compreender que estamos perante uma problemática antiga mas cada vez mais atual e

que foi alvo de reflexão e debate ao longo dos séculos. Constantemente, os indivíduos são confrontados com
dilemas éticos que exigem tomadas de decisão dobre o comportamento a ter.

É essencial levar os alunos a refletir, à luz da definição de ética e das teorias éticas, recorrendo a possíveis

situações e dilemas e à ponderação das consequências prováveis que resultam da tentativa de solucionar

esses dilemas e situações. Assim, sempre que possível, recorrer-se-á à análise de situações concretas e à
realização de trabalhos de aprofundamento e de aplicação.

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

The choice of theoretical presentations and practical work relates to the characteristics of the CU and the need
to define important concepts such as ethics, professional ethics, business ethics and social responsibility.

Theoretical lectures are mainly aimed at leading students to understand that this is an old topic but increasingly

up-to-date and that has been a problematic topic discussed throughout the centuries. Constantly, individuals are
faced with ethical dilemmas that require decision-making as to the behavior to adopt.

It is essential to make students reflect, in the light of the definition of ethics and of the discussions held over the

centuries, resorting to possible situations and dilemmas, bearing in mind the consequences that result from an

attempt to solve these dilemmas and situations. Thus, whenever possible concrete situations will be analysed in
practical works.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Abbagnano, N. (2007). Dicionário de Filosofia. 5.ª Ed. Lisboa : Martins Fontes.
Almeida, F. (2010). Ética, Valores Humanos e Responsabilidade Social das empresas. Cascais : Princípia.

Nunes, C. B. (2004). A Ética Empresarial e os fundos socialmente responsáveis. Porto : Vida Económica.

Rego, A. (2002). Comportamentos de Cidadania nas Organizações. Lisboa : McGraw-Hill.

Rocha, A. S. (2010). Ética, Deontologia e Responsabilidade Social. Vida Económica.

Mapa X - Inglês – Documentação / English Documentation

6.2.1.1. Unidade curricular:

Inglês – Documentação / English Documentation

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Anabela Valente Simões – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

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

No final da unidade curricular o aluno:

a) Reconhece a aplicabilidade dos textos funcionais em contextos de comunicação para fins específicos;
b) Aplica com correção os procedimentos inerentes às diferentes etapas na elaboração da documentação

administrativa e oficial;

c) Planifica e elabora, com correção linguístico-discursiva e gráfico-formal, documentos adequados a

diferentes situações de comunicação em contexto organizacional;
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d) Seleciona as ferramentas adequadas para o auxílio na produção de documentação para fins específicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course unit the learner:

a) Recognizes the applicability of functional texts in specialized communication contexts;

b) Applies the procedures that regulate the production of different text types;
c) Plans and creates, with linguistic and structural accuracy, documents according to different communicational

situations in an organizational context; 

d) Selects the adequate tools to create specific documentation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 Comunicação escrita empresarial – cartas, e-mails e faxes: 

1.1. Estrutura
1.2. Conteúdo e estilo 

1.3. O processo de escrita 

2. Documentação oficial e administrativa 
2.1. Consultas / pedidos de informação, respostas e pedidos de cotação 

2.2. Encomendas 

2.3. Pagamento 

2.4. Reclamações e ajustes 
2.5. Terminologia específica: crédito, serviços bancários, seguros e transporte 

2.6. Ocasiões especiais 

3. Novas tecnologias 

3.1. As novas tecnologias e os negócios eletrónicos

3.2. Newsletters e websites

6.2.1.5. Syllabus:
1. Business written communication - Letters, emails and faxes:

1.1. Layouts

1.2. Content and style
1.3. The writing process 

2. Official and administrative documentation 

2.1. Enquiries, replies and quotations
2.2. Orders

2.3. Payment

2.4. Complaints and adjustments

2.5. Specific terminology: credit, banking, insurance and transportation
2.6. Special occasions

3. New technologies
3.1. New technologies and e-businesses

3.2. Newsletters and websites

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

curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:

- a unidade 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar as alíneas a), b) e c) dos objetivos;
- a unidade 2 dos conteúdos programáticos permite concretizar as alíneas b), c) e d) dos objetivos.

- a unidade 3 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea a), c) e d) dos objetivos.

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

The course contents are consistent with the objectives of the curricular unit, because:

- Unit 1 of the syllabus aims to achieve lines a), b) and c) of the objectives;

- Unit 2 of the syllabus aim to achieve lines b), c) and d) of the objectives;
- Unit 3 of the syllabus seeks to achieve lines a), c) e d) of the objectives.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de natureza teórico-prática, com momentos de caráter expositivo, outros de trabalho individual ou

em grupo. Privilegiam-se metodologias de ensino centradas no aluno, fomentando a criação de ambientes

próximos daqueles que os estudantes encontrarão na respetiva prática profissional. Contemplam-se atividades

que, ancoradas em documentos autênticos, favoreçam a aquisição de terminologia específica e a
aprendizagem e aplicação de estruturas/fórmulas por norma adotadas na redação dos diversos documentos

necessários à atividade de uma organização.

De acordo com o Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro, os alunos poderão optar por um dos

seguintes tipos de avaliação:

A. Avaliação discreta (preferencial), composta por três elementos: um teste escrito (50%) + um exercício oral

(25%) + um trabalho prático (25%).
B. Um exame final, que será composto por duas partes: uma prova escrita (75%) + uma prova oral a realizar

após a conclusão do exame escrito (25%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical, sometimes with expository teaching moments, at other times with

individual or group work. The focus is on learner-cantered teaching methodologies, by simulating situations that

are close to students’ future professional tasks. These include activities that are based on the analysis of

authentic documents, which aims to foster the acquisition of specific terminology, as well as the learning and
application of specific structures/phrases commonly used in the production of corporate documentation. 

Students may choose one of the following types of assessment: 

A. Discrete assessment (preferential), composed of three elements: a written test (50%) + an oral exercise
(25%) + practical assignment (25%). 

B. A final exam, which consists of two parts: a written test (75%) + an oral examination to be held after the

completion of the written examination (25%).

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, uma vez que, seguindo
um modelo interativo e de simulação de situações reais, próprias do futuro contexto profissional dos alunos,

permitem o envolvimento dos mesmos num trabalho autónomo na busca de soluções para os exercícios

propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos.

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 they follow an interactive

model, based on the simulation of real situations connected to students’ future professional context, which

allows their involvement in an autonomous work of seeking solutions to the given exercises, as well as the
understanding of the practical applicability of the theoretical contents.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Booklet organizado pela docente, disponibilizado na plataforma de e-Learning.

Booklet organized by the teacher (available on the e-Learning platform).

Ashley, A. (2000). A handbook of commercial correspondence. Oxford : Oxford University Press.
Aspinall,T. & Bethell, G. (2003). Test your business vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.

Brook-Hart, G. (2006). Business Benchmark. Cambridge: Cambridge University Press.

Grussendorf, M. (2009). English for logistics. Oxford : Oxford University Press. 

Littlejohn, A. (2005). Company to company. Cambridge: Cambridge University Press.
Jones, L. (2000). Working in English. Cambridge: Cambridge University Press. 

Seely, J. (2005). Oxford Guide to Effective Writing and Speaking. Oxford : Oxford University Press.

Mapa X - Português Documentação / Documentation in Portuguese

6.2.1.1. Unidade curricular:

Português Documentação / Documentation in Portuguese
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro – 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

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

No final desta UC, o estudante:

a) Justifica a importância da comunicação escrita nas organizações, tendo em conta fatores contextuais e

determinações normativas e estratégicas;
b) Aplica com correção os procedimentos inerentes às diferentes etapas de elaboração da documentação

administrativa e oficial;

c) Caracteriza, em termos linguístico-discursivos, estruturais e intencionais, diferentes tipologias

documentais/textuais utilizadas em contexto organizacional;
d) Planifica e elabora em português, com correção linguístico-discursiva e estético-formal, documentos

adequados a diferentes situações de comunicação em contexto organizacional;

e) Utiliza com eficiência recursos informáticos diversificados, com vista à otimização e divulgação da
documentação produzida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the student:

a) Justifies the importance of written communication in organizations, taking into account contextual factors and
regulatory and strategic requirements;

b) Applies with correction the procedures inherent to the different stages of drafting the administrative and

official documentation;
c) Characterizes, in linguistic-discursive, structural and intentional terms, different document/text types used in

an organizational context;

d) Plans and elaborates in Portuguese, with linguistic-discursive and aesthetic-formal correctness, appropriate

documents to different situations of communication in organization context;
e) Efficiently uses diverse computing resources in order to optimize and disseminate the produced

documentation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A comunicação escrita em contexto organizacional

1.1. O processo comunicativo na organização

1.2. Especificidades da comunicação escrita em contexto organizacional 

2. Tipologias documentais em contexto organizacional

2.1. Correspondência comercial e oficial

2.2. Documentação administrativa interna e externa

2.3. Textos argumentativos e persuasivos 
2.4. Documentos técnicos

3. Otimização da produção documental em contexto organizacional

6.2.1.5. Syllabus:

1. Written communication in an organization

1.1. The communicational process in an organization 
1.2. Written communication specificities in organization contexts

2. Documentary typologies in an organization context

2.1. Business and administrative letters
2.2. Administrative documents 

2.3. Argumentative and persuasive texts

2.4. Technical documents

3. Optimization of the production of business documents 

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

curricular.
O ponto um dos conteúdos programáticos (“A comunicação escrita em contexto organizacional”) contribui para
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que se atinjam os dois primeiros objetivos de aprendizagem definidos. O ponto dois do programa (“Tipologias
documentais em contexto organizacional”) permite que os alunos desenvolvam as competências necessárias

à consecução dos objetivos de aprendizagem elencados em c) e d). O ponto três do programa (“Otimização da

produção documental em contexto organizacional”) concorre para a aquisição das competências necessárias

à consecução do último objetivo de aprendizagem.

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

The first point of the syllabus contents (“Written communication in an organization context”) contributes to the

achievement of the first two defined learning objectives. The second point of the program (“Documentary
typologies in an organization context”) allows students to develop the necessary skills to achieve the learning

objectives c) and d). The third point of the program (“Optimization of the production of business documents”)

contributes to the acquisition of the skills underlying the ultimate learning goal.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Privilegia-se uma metodologia de ensino ancorada na exploração de documentos autênticos e na resolução de

problemas próximos dos da realidade profissional que os alunos encontrarão. Dá-se primazia ao trabalho

autónomo (embora orientado) dos alunos, incentivando-os a inferir regularidades nas produções textuais
associadas à documentação organizacional e a identificar e corrigir eventuais falhas (aos níveis linguístico-

discursivo, estrutural ou estético-formal). 

Os elementos de avaliação (provas escritas (60%) e trabalhos práticos (40%)) caracterizam-se pela adoção do

mesmo tipo de metodologias, privilegiando-se a resolução de problemas próximos da realidade profissional e
favorecendo-se a consolidação de competências no que respeita ao uso aplicado da língua portuguesa. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

A teaching methodology anchored in the exploration of authentic documents and in the resolution of problems
coming from the professional reality that students encounter will be privileged. Primacy will be given to an

autonomous work (although oriented) from the students, encouraging them to infer regularities in textual

productions associated with corporate documentation and to identify and correct any linguistic-discursive,

structural or aesthetic-formal flaws.
The elements of assessment (written tests (60%) and practical work (40%)) are characterized by the adoption of

the same type of methodology, privileging the solution of problems coming from real practice and encouraging

the consolidation of skills in what concerns to the applied use of the Portuguese language.

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

curricular.

Nesta UC privilegiam-se metodologias que fomentem o trabalho autónomo (embora orientado) do aluno e que
permitam a apropriação de estruturas da língua portuguesa próprias do mundo dos negócios. As atividades

dinamizadas em aula organizam-se em dois grandes grupos: (i) análise de documentos autênticos, de modo a

que os alunos identifiquem aspetos próprios da estrutura linguístico-discursiva e estético-formal, (ii) produção

documental, com recurso às ferramentas eletrónicas ao dispor, tendo em conta as atuais exigências ao nível da
qualidade, do rigor e da celeridade da produção escrita em contextos profissionais. Deste modo, os estudantes

desenvolverão as competências necessárias tanto à análise e compreensão de documentos profissionais,

quanto à sua revisão e difusão, estando, por isso, em condições de atingir os objetivos definidos para esta UC.

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

This CU gives priority to methodologies that promote student’s autonomous work (although oriented), enabling

their ownership of Portuguese language structures used in the business world. Classroom activities are

organized into two major groups: (i) analysis of authentic documents, so that students identify aspects of
linguistic-discursive and aesthetic-formal structure, (ii) document production, using available electronic tools

and taking into account the current requirements in terms of quality, accuracy and writing speed in professional

contexts. Thus, students will develop the necessary skills both to analyze and decode professional documents

and for their preparation, writing, editing and broadcasting.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ALMEIDA, V. (2003). A Comunicação Interna nas Empresas. Lisboa: Áreas Editora.

BORGES, M. J. (2009). Secretariado – Uma Visão Prática. Lisboa: ETEP.
CAETANO, J., Rasquilha, L. (2007). Gestão da Comunicação. Lisboa: Quimera.

FERREIRA, M. E. P. (2002). Técnicas de Comunicação Escrita e Oral. Coimbra: Centro de Estudos e Formação

Autárquica.

HARACHE, C. (2008). Toute la Fonction Assistante. Paris: Dunod.
MOREIRA, I. (2007). Correspondência Comercial. Lisboa: Lidel.
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REI, J. E. (2000). Curso de Redacção II - O Texto. Porto: Porto Editora.
SEQUEIRA, A. S. M. B. (2006). Correspondência em Português. Comunique de Forma Eficiente. Porto: Porto

Editora.

NASCIMENTO, E., TRABULO, M. (2004). Elucidário de Como Elaborar Documentos de Interesse Geral. Coimbra:
Almedina.

NASCIMENTO, Z., PINTO, J. M. C. (2003). A Dinâmica da Escrita: Como Escrever com Êxito. Lisboa: Plátano

Editora.

Mapa X - Estágio / Internship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio / Internship

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Cristina Dórdio Dimas - 12 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Anabela Valente Simões - 15 OT

Ana Jorge Balula Pereira Dias - 30 OT

Sílvia Isabel Ribeiro - 9 OT

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

Após a devida adequação das áreas de formação base (cf. 3.3.5) à realidade específica de cada uma das

Entidades de Acolhimento (EA), o Estágio em Secretariado prevê a consolidação dos seguintes objetivos:
Organizar e executar várias tarefas relacionadas com o expediente geral da EA;

Assegurar uma comunicação eficaz com os vários interlocutores da EA, em língua portuguesa ou estrangeira;

Garantir qualidade no atendimento dos vários interlocutores da EA;

Aplicar as competências desenvolvidas no âmbito na gestão documental;
Utilizar várias aplicações informáticas e a Internet na pesquisa, seleção, tratamento e organização de

informação;

Utilizar aplicações informáticas para otimização de tarefas;
Planear e organizar a rotina diária e mensal da direção e/ou de outros elementos da equipa de trabalho;

Preparar reuniões de trabalho, organizar e elaborar documentação associada;

Planificar e organizar viagens;

Planificar e organizar eventos, aplicando as determinações protocolares

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

After the necessary adaptation of the basic training areas (cf. section 3.3.5) to the specific reality of each of the

Host Organizations (HO), the Internship provides the consolidation of the following learning outcomes: 
Organizing and performing various tasks related to the general office duties of the HO; 

Ensuring an effective communication with various interlocutors of the HO, in Portuguese or in a foreign

language; 

Ensuring the quality of the customer service; 
Applying the skills developed in the document management area; 

Using various computer applications and the Internet in searching, selecting, processing and organizing

information; 

Using computer applications to optimize tasks; 
Planning and organizing the daily and monthly routine of the direction and/or other elements of the staff; 

Preparing meetings and organizing and creating the related documentation; 

Planning and organizing trips; 
Planning and organizing events, applying the protocol requirements

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Cada estágio deverá contemplar pelo menos quatro das seguintes áreas de formação base:

1. Receção e atendimento presencial e telefónico
2. Produção documental (em Português e em LE I e/ou II) 

3. Gestão documental e arquivo

4. Tradução
5. Protocolo, organização de eventos e gestão da imagem da organização

6. Otimização de ferramentas eletrónicas de apoio às tarefas administrativas
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6.2.1.5. Syllabus:

Each Internship should include at least four of the following basic training areas: 
1. Customer reception and personal and telephone attendance

2. Documents Production (in Portuguese and in English and / or French/German/Spanish) 

3. Document Management and archive
4. Translation 

5. Protocol, events organization and management of the organization's image 

6. Optimization of electronic tools to support administrative tasks

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

curricular.

Não se aplica

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applicable

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A avaliação da unidade curricular Estágio em Secretariado integra os seguintes elementos: Desempenho na
Entidade de Acolhimento (50%), Relatório Final de Estágio (30%) e a respetiva Apresentação Oral perante um

júri (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The evaluation of this course includes the following elements: Performance in the Host Organization (50%), Final

Report Internship (30%) and the respective public oral presentation before a jury (20%).

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

curricular.

Não se aplica

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Not applicable

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Não se aplica / Not applicable

Mapa X - Empreendedorismo / Entrepreneurship

6.2.1.1. Unidade curricular:

Empreendedorismo / Entrepreneurship

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Fereira Polónia – 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:

Identifica e controla as etapas do processo empreendedor;

Avalia ideias de negócios utilizando uma metodologia de segmentação;
Identifica fontes de financiamento para novos negócios;

Reconhece a importância das competências dos elementos de uma equipa de desenvolvimento de

implementação de um novo projeto;

Redige uma proposta de valor;
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Elabora um plano de negócio, com os respetivos planos operacionais, de marketing, estratégico, económico e

financeiro

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, the student: 

Identifies and controls the steps of the entrepreneurial process;

Evaluates business ideas using a segmentation methodology;

Identifies funding sources for new business;
Recognizes the importance of skills of the elements of a development team to implement a new project;

Writes a value proposition;

Prepares a business plan, with their operational, marketing, strategic, economic and financial plans

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

As etapas do processo empreendedor: mecanismos de identificação e controlo;

Segmentação e potencial de financiamento na avaliação de ideias de negócios;

Desenvolvimento de competências da equipa na implementação de um novo projeto;
A proposta de valor, factores diferenciadores e distintivos;

O plano de negócio e respetivos planos operacionais, de marketing, estratégico, económico e financeiro.

6.2.1.5. Syllabus:
The stages of the entrepreneurial process: identification and control mechanisms;

Segmentation and funding potential in the evaluation of business ideas;

Skills development in implementing a new project;

The value proposition, differentiating and distinguishing factors;
The business plan and its operational, marketing, strategic, economic and financial plans.

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

curricular.
A unidade curricular de Empreendedorismo tem como objetivo central dotar os alunos de competências que

lhes permitam conceptualizar e criar um plano de negócios tendo em vista a criação de um negócio. Assim,

após um ponto introdutório que enquadra a problemática do empreendedorismo na sociedade portuguesa , são

abordadas as diferentes etapas do processo empreendedor. Para além disso, são avaliadas ideias de negócios
utilizando uma metodologia de segmentação e identificadas fontes de financiamento para novos negócios. São

igualmente apresentadas as ferramentas necessárias à redação de uma proposta de valor que subordina e

enquadra a elaboração de um plano de negócios, com os respetivos planos operacionais, de marketing,
estratégico, económico e financeiro.

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

The Entrepreneurship course is mainly aimed at providing students with skills that enable them to conceptualize

and create a business plan in order to set up a business. Thus, after an introductory section that frames the
issue of entrepreneurship in the Portuguese society, it addresses the different stages of the entrepreneurial

process. In addition, business ideas are identified and filtered using a segmentation methodology. To the student

are also given the tools necessary for writing a value proposition that frames the preparation of a business plan,
with its operational plans, marketing, strategic, economic and financial.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino a implementar integra vários métodos na apresentação dos conteúdos programáticos,
designadamente, o método expositivo, o interrogativo e o demonstrativo. Sendo uma unidade curricular teórico-

prático, será privilegiada a utilização de métodos ativos, com recurso a exercícios e discussão em grupo.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação: Avaliação discreta ou avaliação

final (com exame final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology integrates several methods to implement the presentation of the syllabus, namely,

the lecture, the interrogative and the demonstrative method. Being a theoretical and practical course the use
active methods, using exercises and group discussion will be privileged.

Students can choose from the following evaluation modalities: Discreet evaluation or final evaluation.

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

curricular.
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A unidade curricular de Empreendedorismo visa contribuir para o desenvolvimento do espírito empreendedor

dos alunos, dotando-os de competências a nível de identificação de oportunidades de negócio e do

desenvolvimento de ideias de negócio associadas. O carácter teórico-prático da unidade curricular concretiza-
se, na avaliação, pela existência de um teste teóricos e de um plano de negócios que sumariza os

conhecimentos adquiridos. O teste visa avaliar a aquisição dos conhecimentos associados ao

empreendedorismo e o plano de negócios integra um conjunto de tarefas práticas que correspondem a alguns

dos procedimentos necessários à sua elaboração e implementação.

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

The Entrepreneurship course aims to contribute to the development of the entrepreneurial spirit of the students,

giving them the skills to identify business opportunities and ideas. The theoretical and practical nature of the
course is achieved through the existence of a theoretical test and a business plan that summarizes the

knowledge gained. The test aims to assess the acquisition of skills associated with entrepreneurship and the

business plan includes a number of practical tasks that correspond to some of the procedures necessary for its

development and implementation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

1. Ser Empreendedor – Pensar, Criar e Moldar a Nova Empresa (2a edição) Manuel Portugal Ferreira, João

Carvalho Santos, Fernando Ribeiro Serra Sílabo ISBN: 978-972-618-581-9 384 páginas 
2. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company Steve Blank, Bob Dorf

Mapa X - Qualidade nos Serviços / Quality in services

6.2.1.1. Unidade curricular:

Qualidade nos Serviços / Quality in services

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria da Costa Vieira Neto - 40 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

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

O objetivo geral desta unidade curricular é transmitir conceitos de gestão da qualidade nos serviços. Pretende

também sensibilizar os estudantes para o papel que a gestão da qualidade pode desempenhar na
competitividade e sustentabilidade dos serviços. 

Finalmente visa desenvolver competências conceptuais e técnicas nos estudantes de modo a que possam

desenvolver e implementar atividades de gestão da qualidade nos serviços. Este objetivo é realizado através

da transmissão das seguintes competências: a) Analisar e comentar o papel dos serviços na economia
b) Definir ciclos de serviços

c) Aplicar os conceitos e os princípios da qualidade de serviços, numa organização; 

d) Analisar e avaliar os problemas e deficiências de um sistema/processo, no âmbito dos serviços, e propor
ações de melhoria; 

e) Implementar os principais modelos/programas de qualidade nos Serviços.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objective is this unit is to provide an understanding about quality management in services. It also
seeks to sensitize students to the role that quality management can play in the competitiveness and

sustainability of services, 

Finally it aims to develop conceptual and technical skills in students so that they can develop and implement
quality management activities in services. This is achieved by transmitting the following competences: 

a) Review and comment on the role of services in the economy;

b) Services cycle definition 

c) Apply the concepts and principles of quality services in an organization; 
d) Analyze and evaluate the problems and deficiencies of a system / process, the scope of services, and

propose improvement actions; 

e) Implement the main models / quality programs in the Services.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Características dos serviços

2. Desenho dos processos 
3. Definição e caracterização de serviços

4. Modelos de avaliação da qualidade dos serviços

5. Técnicas e ferramentas da qualidade aplicáveis a serviços

6.2.1.5. Syllabus:

1. Services characteristics 

2. Process design 

3. Services definition and characterization 
4. Service quality models

5. Quality tools and technics for services 

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

Os conteúdos programáticos da unidade curricular Qualidade nos Serviço foram definidos em função dos

objetivos e competências a serem adquiridos pelos estudantes e enquadram-se dentro dos conteúdos

normalmente lecionados em unidades curriculares equivalentes de outros Politécnicos e Universidades
Portuguesas e Europeias. 

Para dotar os estudantes das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular,

existe uma coerência entre os conteúdos programáticos e as competências específicas a desenvolver, pois:
- Os pontos 1 e 3 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar a alínea a) dos objetivos; 

- O ponto 2 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar a alínea b) dos objetivos; 

- O ponto 4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar a alínea c) dos objetivos; 

- O Ponto 5 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar a alínea d) e e) dos objetivos.

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

The syllabus of the curricular unit of Quality in services was based on the objectives and competences to be

acquired by the students and is related to the syllabus normally taught in equivalent courses in other
Portuguese and European Polytechnics and Universities.

In order to provide students with specific competences, there is a correspondence between the syllabus and

the competences to be acquired, as: - Points 1 and 3 of syllabus intent to achieve the objectives a);

- Point 2 of syllabus intents to achieve the objectives b);
- Point 4 of syllabus intents to achieve the objectives c);

- Point 5 of syllabus intents to achieve the objectives d) and e);

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, sendo utilizada uma metodologia expositiva para a apresentação da matéria,

apoiada depois numa metodologia de trabalho pelo aluno na aplicação a casos práticos distribuídos com o

objetivo de consolidação dos conhecimentos. 

São publicados e disponibilizados um conjunto de textos de apoio ilustrando pontos específicos do programa e
exercícios

A avaliação é realizada em duas fases: 

- Avaliação contínua: testes teórico-práticos ao longo do semestre lectivo 

- Exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are theoretical and practical, and an expository methodology is used for the presentation of theoretical

concepts, supported in a practical cases student work methodology, in order to preserve knowledge. 
A set of handouts and workbooks are published and made available illustrating specific points of the program. 

Evaluation is performed in two phases: 

- Continuous evaluation: theoretical and practical tests throughout the semester 
- Final exam

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 o ponto a), b) e c) dos objetivos e também todos os restantes

objetivos. 

A metodologia de trabalho pelo estudante na resolução de exercícios, com o objetivo de consolidação dos
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conhecimentos, e na abordagem de casos práticos, possibilita atingir os objetivos d) e e).

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 curricular unit as the expositive

methodology specifically targets to point a) b) and c) of the objectives and also all the other objectives. 

The student working methodology, solving exercises methodology and case studies, aims to consolidate

knowledge consolidation and practical cases make possible to achieve the objectives d) and e).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

•Denton, D. Keith, Qualidade em serviços: o atendimento ao cliente como fator de vantagem competitiva. São

Paulo, Makron Books, McGraw-Hill, 1990. 
•Ganhão, Fernando, A Gestão da Qualidade, Lisboa, Presença, 1992 

•James, Paul (1996). Total Quality Management, NewYork, Person. 

•Juran, Joseph M., and Godfrey, A. Blanton, (1999). Juran's Quality Handbook, 5th Edition, New York, McGraw-

Hill. 
•Teboul, James. Gerenciando a dinâmica da qualidade. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1991. 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
A organização do ciclo de estudos dos cursos de Gestão da ESTGA tem subjacente uma filosofia que assenta,

como referido no ponto 6.1.1., na agregação de competências. Subjacente à referida estruturação está,

naturalmente, a opção por metodologias de aprendizagem ativa, que levam a que o aluno assuma centralidade

no processo de aprendizagem. Em suma, considera-se que a estruturação do ciclo de estudos com base em
metodologias de aprendizagem ativa, em que o aluno se revela como principal agente no processo de ensino e

de aprendizagem e em que se promove o desenvolvimento de competências específicas e sistémicas de forma

transversal, articulada e com base na resolução de problemas reais, potencia a rápida integração dos

diplomados no mercado de trabalho.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The philosophy underlying the organisation of ESTGA’s degrees in Management is based upon the aggregation

of competences. This choice implies a close articulation between the several subjects, by semester, in order to
develop core learning outcomes. Intrinsic to the above described structure is the option for active learning

methodologies, entailing student centrality in the learning process.

In conclusion, the structure of the degree, grounded on active learning methodologies, in which the student is

assumedly the most important agent in the teaching/learning process and in which the development of specific
and systemic competences is promoted in a transversal and articulated way and based on real problems,

enables the integration of the graduate students in the labour market.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS. 

Semestralmente, os alunos são chamados a estimar, em sede de inquéritos pedagógicos, a carga de trabalho

das unidades curriculares que frequentaram. Os resultados desta estimativa são, posteriormente, analisados

pelos docentes e diretores de curso, havendo lugar ao ajustamento da carga de trabalho, quando tal se revela
necessário.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

Every semester students are asked to complete educational surveys. Among other items, students are
requested to estimate the workload of the curricular units that they have attended. The results of this estimate

are subsequently analysed by teaching staff and programme directors and, in case it is necessary, adjustments

to the workload are introduced.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de

aprendizagem da unidade curricular. 

No sentido de avaliar a articulação entre os métodos de avaliação e os objetivos da aprendizagem das unidades

curriculares que integram o ciclo de estudos, o diretor de curso analisa todos os métodos de avaliação no início
de cada semestre, propondo alterações se necessário.
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6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning

outcomes. 
To ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes, the

degree director reviews all assessment methods at the beginning of each semester, proposing changes if

necessary.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

São utilizadas diversas metodologias para facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas,

nomeadamente, a promoção de métodos ativos de pesquisa e análise de artigos científicos e a realização de

pequenos trabalhos de investigação em várias unidades curriculares do ciclo de estudos.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Different methodologies are used to facilitate student participation in scientific activities, including the

promotion of active research methods and analysis of scientific papers, as well as the development of small
research projects in several curricular units of the study programme.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 32 31 14

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 23 26 12

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 1 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 4 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

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

curriculares. 

Globalmente, o sucesso escolar nas várias áreas científicas do ciclo de estudos é elevado, sendo superior a

60% em todas as unidades curriculares e superior a 80% em 21 unidades curriculares. Desta forma, não se
verifica uma diferenciação do sucesso escolar em função da área científica.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 
Overall, we observe a high level of success in various scientific areas of the degree, exceeding 60% in all

curricular units and exceeding 80% in 21 curricular units. Thus, in terms of scientific areas there isn’t any

differentiation in the success rate.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 

Quando são identificadas áreas com resultados menos positivos, são desenvolvidos planos de melhoria

(através do Sistema de Gestão da Qualidade), os quais são desenvolvidos pelos docentes responsáveis, em
articulação com a comissão de curso.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

When areas with less positive results are identified, improvement plans are developed (through the Quality
Management System), which are elaborated by the teaching staff responsible for each curricular unit in
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conjunction with the Degree Committee.

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 programme's area.
48.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
18.2

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
95.5

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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 (quando aplicável). 
A Universidade de Aveiro possui um modelo matricial em que as unidades de investigação não se inserem no

âmbito estrito das unidades orgânicas, mas integram docentes/investigadores de várias unidades orgânicas.

No caso particular da área predominante do ciclo de estudos – Línguas – o centro de investigação existente é o

Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, o qual recebeu a classificação de bom na última avaliação.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 

The University of Aveiro has a matrix model in which research units are not within the strict bounds of
departments, integrating instead teachers / researchers from various units.

In the particular case of the predominant area of the study programme – i.e. Languages – teaching staff

members conduct research at the Centre of Languages, Literatures and Cultures of the University of Aveiro,

which was assessed with Good in its last evaluation.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas 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 (referenciação em

formato APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

A título exemplificativo:

- Projeto “Impacto dos estágios curriculares na empregabilidade dos licenciados”, Projeto n.º 000779402013,
financiado por fundos nacionais através da POAT (QREN) e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE). O

objetivo geral é o de estudar o impacto da existência de estágios curriculares na empregabilidade dos

licenciados, como forma de consolidar e desenvolver políticas públicas na área.

- Parcerias internacionais com a universidade Haute École Paull-Henri Spaak (Bélgica) e com a ISSA School of
Management Assistants – Universidade de Navarra (Espanha), ao abrigo do Programa Erasmus +. 

- Projeto de Investigação "Mudança nas Equipas ao longo do Tempo: uma Abordagem com base na teoria dos

sistemas dinâmicos não lineares (Nonlinear Dynamical Systems)" que visa estudar o modo como os

processos grupais, e sua interação, influenciam o funcionamento grupal ao longo do tempo.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

E.g:

- International partnerships with the Haute École Paull-Henri Spaak (Belgium) and with ISSA School of
Management Assistants – University of Navarra (Spain), set up under the Erasmus + Programme. 

- Project “The impact of curricular internships in graduates’ employability”, Project no. 000779402013, financed

by national funds by POAT, the Technical Assistance Operational Programme (QREN - National Strategic

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380
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Reference Board) and co-financed by the European Social Fund. The main goal is to study the impact of
curricular internships in graduates’ employability, as a way to consolidate and develop new public policies in the

area. 

- Research project "Change in teams over the time: an approach based on the theory of Nonlinear Dynamical

Systems", which aims at studying the way group processes and their interaction influence the functioning of
working groups over the long term. 

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 
O ciclo de estudos em TSS tem, nos últimos anos, procurado fortalecer e alargar a rede de parcerias nacionais

e internacionais. No âmbito internacional, são de salientar as parcerias com a universidade Haute École Paull-

Henri Spaak (Bélgica) e com a ISSA School of Management Assistants – Universidade de Navarra (Espanha),

ao abrigo do Programa Erasmus +. É de referir ainda a colaboração de docentes do ciclo de estudos em
projetos e parcerias internacionais (e.g., Erasmus Mundus Master on Work, Organizational, and Personnel

Psychology; Tordesilhas Doctoral College em Work, Organizational and Personnel Psychology).

No âmbito nacional, para além das parcerias existentes com o tecido empresarial da região , as quais têm

permitido, como referido no ponto 3.2.2, a realização de estágios e de trabalhos de grupo em ambiente
empresarial, é de salientar a colaboração com a Universidade de Coimbra em diversos projetos de

investigação.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The 1st cycle degree in Office Administration Studies has in recent years sought to strengthen and expand the

network of national and international partnerships. Internationally, there is a partnership with the Haute École
Henri-Spaak Paull (Belgium) and the ISSA School of Management Assistants - University of Navarra (Spain),

under the Erasmus Programme +. It is also worth mentioning the collaboration of faculty members in

international projects and partnerships (e.g., Erasmus Mundus Master on Work, Organizational and Personnel

Psychology; Tordesillas Doctoral College in Work, Organizational and Personnel Psychology).
At the national level, besides the existing partnerships with companies and organizations of the region, as

presented on section 3.2.2, the collaboration with the University Coimbra in several research projects, including

the research Project "Change in teams over the time: an approach based on the theory of Nonlinear Dynamical

Systems", is also noteworthy.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente

da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via
primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os

colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de
áreas presentes no ISI.

O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e

importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,
capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas

científicas no ISI web of Science

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national

and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the
number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate

existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research

funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number
of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
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7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

A ESTGA caracteriza-se por uma estreita interligação com a comunidade em que está inserida, o que se tem

traduzido, no caso particular da área de secretariado, no desenvolvimento de diversas atividades de

cooperação, nomeadamente:
- Curso de Formação de “Inglês-Iniciação” ministrada aos funcionários da Câmara Municipal de Águeda (50

horas), entre março e junho de 2010.

- Organização de variadíssimos eventos, em parceria com outras organizações, dentro ou fora da instituição. A
título meramente exemplificativo pode referir-se o I Fórum Internacional de Relacionamento com o Cliente, em

colaboração com o Instituto Português de Relacionamento com o Cliente, que teve lugar no dia 16 de junho de

2012, na Associação Comercial de Lisboa;

- Organização anual das Jornadas de Secretariado e Assessoria (no presente ano decorreu a 5.ª edição), que
junta associações, profissionais e alunos da área, com o fim de analisar temáticas de interesse para a

profissão.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme. 

ESTGA has a markedly close relationship with the local community, which, in the particular case of the office

administration area, can be observed in several cooperation activities, such as:

- A 50-hours English training course (level A1), offered to the workers of the City Council, from March to June
2010.

- Organization of several events carried out in partnership with other organizations, both in and out of ESTGA’s

premises. E.g. The I Customer Relationship International Forum, organized in cooperation with the Portuguese

Customer Relationship Institute, in the Lisbon Commercial Association, on June 16, 2012. 
- Organization of the annual Office Management Conferences (currently in its 5th edition), which gathers

Associations, professionals and students with the main objective of analysing topics of interest to the area.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística. 

Toda a atividade desenvolvida na ESTGA contribui para o desenvolvimento regional e local, a cultura científica e

a ação cultural, nomeadamente os projetos desenvolvidos pelos docentes da ESTGA, os quais, associados à
formação ministrada pelo ciclo de estudos, contribuem para o desenvolvimento nacional. 

Relativamente à ação desportiva e artística é de salientar o apoio e incentivo dado ao NAE - Núcleo Associativo

de Estudante de Águeda, para o desenvolvimento de atividade culturais e desportivas direcionadas aos jovens

da região. Além disso, está para breve a construção de um campo desportivo na ESTGA, passível de ser
utilizado pela comunidade.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
All the activities developed in ESTGA contribute to the regional and local development, scientific culture and

cultural activities, namely the projects developed by academics linked to the degree.

These projects, coupled with the training provided by the study programme, contribute to the national

development.
In terms of sports and artistic activities, one should highlight the support and encouragement given to NAE -

Águeda's Students' Union in the development of cultural and sports activities, targeted to the region's youth.

Moreover, a sports field will soon be built in ESTGA, being available to the community.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade

de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos

Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as
informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da

Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 

The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the



12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6… 111/136

responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public
Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the

Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular
updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the

information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other

events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 5.9

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs

(out)
0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Forte ligação com o meio empresarial da região. 

- Experiência acumulada de 14 anos de formação na área. 

- 2.º ciclo de continuidade (Línguas e Relações Empresariais) e Curso de Especialização em Práticas

Administrativas e Tradução. 
- Corpo docente próprio, academicamente qualificado e especializado. 

- Formação em línguas para fins específicos.

- Formação ao nível das soft skills.
- Integração de um estágio curricular. 

- Recursos físicos adequados (e.g., laboratório de línguas, sala de leitura, salas de aula). 

- Forte abertura do curso à comunidade, nomeadamente, através da dinamização de eventos, dentro e fora da

instituição.
- Existência de um elevado número de protocolos, incluindo de estágio, com diversas instituições públicas e

privadas da região. 

- Atribuição de prémios aos melhores alunos do curso.

8.1.1. Strengths 

- Strong connection with local stakeholders;

- 14 years of accumulated experience in the field;

- 2nd cycl- continuity degree (Languages and Business Relations) and post-secondary specialization course in
Administrative Practices and Translation;

- Own highly qualified teaching staff;

- Training in languages for specific purposes.

- Soft skills training; 
- Curricular internship;

- Appropriate physical resources (language laboratory, library, classrooms, study rooms);

- Strong openness to the community, namely, through the organization of events both in and out ESTGA’s
premises; 

- Increasing number of protocols, including internship protocols, with several public and private institutions from

the region.

- Awards for the best students from each year and degree.
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8.1.2. Pontos fracos 

- Denominação do ciclo de estudos, a qual é pouco apelativa, em termos de captação de alunos, e pouco

representativa do caráter multidisciplinar da licenciatura e das competências dos diplomados nesta área.

- Reduzida carga horária do período de estágio.
- Reduzida capacidade do ramo de secretariado clínico de captar alunos.

- Reduzida rede de parcerias internacionais.

8.1.2. Weaknesses 
- Name of the study programme, which seems unappealing in terms of students’ attractiveness, and

unrepresentative of the multidisciplinary nature of the degree and the skills acquired by graduates in this area.

- Reduced workload of the internship period.

- Reduced attractiveness of the Medical Secretarial Studies branch.
- Limited network of international partnerships.

8.1.3. Oportunidades 

- Carência de profissionais com qualificação específica na área de secretariado;
- Existência de um tecido empresarial forte na região, com o qual a Escola mantém uma estreita e sólida

cooperação;

- Procura de profissionais qualificados nesta área e nesta Escola por parte das entidades públicas e privadas

da região;
- Existência de cursos profissionais na área de secretariado em diversos estabelecimentos de ensino da

região;

- Fomento da formação ao longo da vida para diplomados em áreas de baixa empregabilidade. 

8.1.3. Opportunities 

- Lack of qualified professionals in the area;

- Existence of strong businesses in the region, with which ESTGA maintains a close and solid cooperation; 

- Search for qualified professionals from this area and this School by local public and private organizations;
- Existence of secondary-level professional courses in the area of Office Management, held at several local

institutions;

- Fosterage of lifelong learning for holders of a degree in areas with poor employment prospects.

8.1.4. Constrangimentos 

- Ocupação de lugares na área por profissionais sem formação específica.

- Acessibilidades limitadas que condicionam a atratividade da Escola junto de públicos fora da região.

8.1.4. Threats 

- The available positions in the area are occupied by individuals without specific training;

- In terms of road accessibilities, there are limitations that hinder ESTGA’s attractiveness among target-

audiences from outside the region.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Alteração da denominação do ciclo de estudos.

Ao longo dos anos, os vários atores organizacionais – alunos, docentes, diplomados, empregadores – têm
evidenciado a necessidade de alterar a designação do curso. 

Com efeito, a atual denominação não é representativa do caráter multidisciplinar da licenciatura referida e das

competências dos diplomados nesta área.

Assim, propõe-se alterar a designação do ciclo de estudos para “Secretariado e Comunicação Empresarial”. A
designação proposta foi resultado da reflexão e debate dos docentes do curso, tendo sido auscultados os

vários stakeholders da instituição (e.g., alunos, diplomados, empresas). A nova denominação dá visibilidade a

uma área que se encontra bem representada no plano curricular, a área da comunicação empresarial, o que

pode constituir uma vantagem em termos de empregabilidade. Paralelamente, a nova designação apresenta-se
como mais apelativa em termos de captação de novos alunos.
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9.1.1. Improvement measure 

Alteration of the name of the study programme 
Throughout the years the several organizational actors – students, teachers, graduates and employers – have

been expressing the need to change the degree name. 

Indeed, the current name does not represent the multidisciplinary character of this 1st cycle degree and the

competences of its graduates.
The proposed name – Office Management and Business Communication – follows the reflection and debate

conducted by the involved faculty members, after consultation of the different stakeholders of the institution

(e.g. students, graduates and companies). This new name highlights one of the areas that is well represented in

the course structure, i.e. the area of business communication, which may represent a competitive advantage in
terms of employability. Simultaneously, as far as the attractiveness of new students is concerned, the new

name presents itself as more appealing.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
- Prioridade alta.

- Ano letivo de 2015/2016.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
- High priority

- Academic year 2015/2016

9.1.3. Indicadores de implementação 
- Concretização da alteração da denominação.

9.1.3. Implementation indicators 

- Implementation of the name alteration.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Alargamento do período de estágio. 

No ciclo de estudos em vigor, o estágio tem uma duração de 240 horas. Este período de tempo revela-se, em

função da experiência adquirida e das opiniões recebidas, quer por parte dos alunos, quer por parte das
entidades de acolhimento, insuficiente, podendo os alunos beneficiar de um alargamento, nomeadamente, com

a atribuição de tarefas com um maior nível de complexidade.

9.1.1. Improvement measure 

Extension of the internship period
In the study programme in operation the internship has duration of 240 hours. After taking into consideration not

only the acquired experience but also the opinions of both students and hosting organizations, this period of time

is evaluated as insufficient. Therefore, students would benefit from the proposed extension, namely, from the
assignment of more complex tasks.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

- Prioridade alta.

- Ano letivo de 2015/2016.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

- High priority

- Academic year 2015/2016

9.1.3. Indicadores de implementação 

- Alargamento do período de estágio.

9.1.3. Implementation indicators 
- Extension of the internship period.
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Eliminação do ramo em Secretariado Clínico. 

Esta alteração resulta da necessidade de ajustar a oferta formativa às necessidades do mercado, bem como
aos interesses dos alunos. Com efeito, os diplomados neste ramo têm tido dificuldades em encontrar

colocação na área. Paralelamente, o ramo tem atraído sempre menos alunos do que o ramo em Assessoria de

Direção, sendo que nos dois últimos anos letivos não abriu pelo facto de não ter o número mínimo de
inscrições.

9.1.1. Improvement measure 

Suppression of the Medical Secretarial Studies branch
This measure results from the need to adjust the educational offer to the needs of the market, as well as to the

interests of the students. In fact, the graduates from this branch have had additional difficulties in finding a

position within their training area. Simultaneously, this branch has been attracting fewer students than the

Executive Secretarial Studies branch; this year it is not in operation precisely because it was not possible to
meet the required minimal number of enrolments.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

- Prioridade alta.
- Ano letivo de 2015/2016.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

- High priority

- Academic year 2015/2016

9.1.3. Indicadores de implementação 

- Eliminação do ramo em secretariado clínico.

9.1.3. Implementation indicators 

- Suppression of the Medical Secretarial Studies branch.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Alargamento da rede de parcerias internacionais
No decorrer do ano letivo de 2013/2014 foram estabelecidos dois novos protocolos internacionais, ao abrigo do

Programa Erasmus +, os quais permitiram a 3 estudantes do ciclo de estudos a realização, no decurso do

presente ano letivo, de programas de mobilidade. Ainda no presente ano letivo, dois dos docentes do ciclo de

estudo realizarão mobilidade internacional, ao abrigo do mesmo programa. Pretende-se, nos próximos anos,
alargar a rede de parcerias e potenciar o intercâmbio (in e out) de estudantes e de docentes.

9.1.1. Improvement measure 

Extension of the international partnerships network
During academic year 2013/2014 two new international protocols were established under the Erasmus

Programme +, circumstance that allows that three students are currently participating in mobility programs.

Moreover, still this academic year two teachers of the degree will also participate in international mobility

programmes. It is intended, in coming years, to expand the network of partnerships and foster the exchange (in
and out) of students and teachers.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

- Prioridade alta.
- Ano letivo de 2014/2015 e seguintes.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

- High priority
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- Academic year 2015/2016

9.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número de alunos em programas internacionais de mobilidade (in e out)

Aumento do número de docentes em programas internacionais de mobilidade (in e out)

9.1.3. Implementation indicators 
Increase of the number of students in international mobility programs (in and out)

Increase of the number of teaching staff in international mobility programs (in and out)

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

As alterações pretendidas face ao plano de estudos em vigor e que traduzem o resultado da reflexão conjunta
de docentes, diplomados, estudantes e parceiros empresariais e da análise de diversas fontes de informação

(e.g., Sistema de Gestão da Qualidade da Universidade de Aveiro, Taxas de empregabilidade), são,

resumidamente, as seguintes:

1. Eliminação do ramo em Secretariado Clínico; 
2. Alargamento do período de estágio; 

3. Criação de uma unidade curricular de Projeto em Organização e Gestão de Eventos; 

4. Criação de uma Opção Livre e eliminação das UC de Opção I e de Opção II;
5. Substituição da UC de Estatística Descritiva pela UC de Análise de dados;

6. Harmonização do número de ECTS das UC;

7. Eliminação da UC de Temas Multiculturais;

8. Alteração na UC de Tratamento e Arquivo de Informação que passará a designar-se por Gestão Documental,
surgindo no 6º semestre.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

The required changes in relation to the study programme in operation – adjustments that follow the reflection of
faculty members, graduates, students and business partners, as well as the analysis of various sources of

information (e.g. the Quality Management System of the University of Aveiro, employability rates) –, are

summarized as follows:

1. Suppression of the Medical Secretarial Studies branch;

2. Extension of the internship period;

3. Creation of the curricular unit Organization and Event Management Project;

4. Creation of a single optional curricular unit and elimination of the curricular units Option I and Option II;
5. Replacement of the curricular unit Descriptive Statistics by Data Analysis;

6. Homogenization in the number of ECTS;

7. Suppression of the curricular unit Multicultural Themes;
8. Change in the name of the curricular unit Information Processing and Storage, which shall be referred to as

Document Management, appearing in the 6th semester.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado

10.1.2.1. Study programme:

Office Administration Studies
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10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

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*

Línguas L 51 24

Ciências Sociais CS 51 0

Gestão GES 12 0

Informática I 12 0

Matemática M 6 0

Ciências Jurídicas CJ 6 0

Contabilidade C 6 0

Qualquer área científ ica n/a 0 12

(8 Items)  144 36

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º ano/ 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado

10.2.1. Study programme:
Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º ano/ 1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year/ 1st 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)
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Aplicações de Escritório

Eletrónico I
I Semestral 162 60 6 n/a

Introdução à Gestão GES Semestral 162 60 6 n/a

Inglês - Língua L Semestral 162 60 6 n/a

Português I L Semestral 162 60 6 n/a

Alemão/Espanhol/Francês

– Iniciação
L Semestral 162 60 6 n/a

(5 Items)       

Mapa XII - - 1º Ano/ 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado

10.2.1. Study programme:

Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º Ano/ 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year/ 2nd 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)

Aplicações de Escritório

Eletrónico II
I Semestral 162 70 6 n/a

Análise de Dados M Semestral 162 50 6 n/a

Inglês – Tecnologias de

Tradução
L Semestral 162 60 6 n/a

Português II L Semestral 162 60 6 n/a

Alemão/Espanhol/Francês

– Língua
L Semestral 162 60 6 n/a

(5 Items)       

Mapa XII - - 2º Ano/ 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado
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10.2.1. Study programme:
Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/ 1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year/ 1st 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)

Relações Interpessoais e

Atendimento
CS Semestral 162 70 6 n/a

Assessoria e Relações

Públicas
CS Semestral 162 60 6 n/a

Comunicação Empresarial CS Semestral 162 60 6 n/a

Inglês – Língua e

Comunicação Empresarial
L Semestral 162 50 6 n/a

Alemão/Espanhol/Francês –

Receção e Atendimento
L Semestral 162 60 6 n/a

(5 Items)       

Mapa XII - - 2º Ano/ 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Técnico Superior de Secretariado

10.2.1. Study programme:

Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/ 2º Semestre
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year/ 2nd 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)

Projeto em Organização e

Gestão de Eventos
CS Semestral 162 45 6 n/a

Opção Livre n/a Semestral 162 60 6 n/a

Português-Documentação L Semestral 162 60 6 n/a

Inglês-Documentação L Semestral 162 60 6 n/a

Alemão/Espanhol/Francês

– Técnico
L Semestral 162 60 6 n/a

(5 Items)       

Mapa XII - - 3º Ano/ 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado

10.2.1. Study programme:
Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/ 1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd Year/ 1st 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)

Comportamento

Organizacional
CS Semestral 162 50 6 n/a

Técnicas de Gestão de

Recursos Humanos
CS Semestral 162 70 6 n/a

Noções de Direito

Empresarial
CJ Semestral 162 60 6 n/a

Inglês – Língua e Cultura

Organizacional
L Semestral 162 60 6 n/a
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Contabilidade Geral C Semestral 162 60 6 n/a

(5 Items)       

Mapa XII - - 3º Ano/ 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Técnico Superior de Secretariado

10.2.1. Study programme:
Office Administration Studies

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/ 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd Year/ 2nd 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)

Estágio L/ CS Semestral 486 E:400 OT:20 18
9 ECTS em L e 9

ECTS em CS

Gestão Documental GES Semestral 162 60 6 n/a

Ética e Deontologia CS Semestral 162 50 6 n/a

(3 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Márcia Liliana Seabra Neves

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Márcia Liliana Seabra Neves

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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Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

30

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Humberto Nuno Rito Ribeiro

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Humberto Nuno Rito Ribeiro

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 - Marco André da Silva Costa

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Marco André da Silva Costa

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 - Dina Maria da Silva Baptista

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Dina Maria da Silva Baptista

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/af8ccd81-9fe6-ec4b-d914-546a187715f0
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/190351ba-bc0e-02bd-a076-54426839bc63
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/bcbc0b9a-f103-f615-4834-546a1bbdb738


12/23/2014 ACEF/1415/08242 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b1f3c25-5df7-4225-57fe-543ece8d8bab&formId=e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6… 122/136

<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 (%):
30

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - João Paulo Martins Silvestre

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Martins Silvestre

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

Mapa XIII - Sandra Maria Geraldes Alves

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Maria Geraldes 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 (%):
30

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/20e7b452-3288-942e-bc2a-546a1b86e515
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/92ca4606-ae72-5f8e-ebbb-546a1b8470d6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e640581b-2e72-21ed-ce33-544268ef6380/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/111950d3-69b1-9bfc-ef20-546a1be6620d
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Introdução à Gestão / Introduction to Management

10.4.1.1. Unidade curricular:

Introdução à Gestão / Introduction to Management

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Humberto Nuno Rito Ribeiro - 60 horas de contacto / 60 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / Not applicable

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

No final da unidade curricular, o aluno:

1. Caracteriza uma organização e os seus ambientes, avaliando o impacto dos factores que constituem os
ambientes interno e externo;

2. Analisa o processo de tomada de decisão e compara a tomada de decisão individual com a tomada de

decisão em grupo;

3. Explica e diferencia os conceitos relativos à estratégia e planeamento organizacionais;
4. Compara organizações através das suas dimensões estruturais e identifica os vários tipos de configuração

organizacional existentes;

5. Compara técnicas específicas utilizadas para promover mudanças estruturais e tecnológicas;
6. Analisa a importância de gerir a produção, de forma a atingir os níveis máximos de produtividade e qualidade

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

By the end of the this course, the student:
1. Features an organization and its environment , assessing the impact of factors that are both internal and

external environments ;

2. Examines the process of decision making and compares the individual decision making with decision making

in groups;
3. Explains and differentiates the concepts related to strategy and organizational planning ;

4. Compares organizations by their structural dimensions and identifies the various types of organizational

configuration;

5. Compares the specific techniques used to promote structural and technological changes ;
6. Analyzes the importance of managing the production , in order to achieve maximum levels of productivity and

quality.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os gestores e a evolução da gestão 2. Os gestores e seus ambientes

3. Gestão da tomada de decisão

4. Planeamento

5. A função de organização
6. Configuração organizacional

7. Mudança organizacional, desenvolvimento e inovação

10.4.1.5. Syllabus:
1.The managers and the evolution of management 2 Managers and their environments

3 Management decision making

4 Planning

5 The role of organization
6 Organizational Configuration

7 Organisational change , development and innovation

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Introdução à Gestão são coerentes com os seus

objetivos, uma vez que na abordagem de cada um dos diferentes pontos do programa procura-se fornecer ao

estudante todos os conceitos, definições e teorias necessárias para que este consiga adquirir os
conhecimentos específicos, todos os conceitos, definições e teorias necessárias para que este consiga
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adquirir os conhecimentos específicos, aptidões e competências exigidas no final desse capítulo.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course Introduction to Management are consistent with its goals , once in each of the

different points of the program’s approach it seeks to provide the student with all the concepts , definitions and

theories necessary for it to be able to acquire the specific knowledge , all concepts , definitions and theories

necessary for it can acquire the specific knowledge, skills and competencies required at the end of each
chapter.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas. Apresentação teórica dos conteúdos, complementadas com a resolução de fichas de
trabalho práticas e com a análise de estudos de casos (Textos/ Vídeos / Áudios).

A avaliação na unidade curricular será efectuada através da realização de duas provas escritas presenciais.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will be based on theoretical and practical classes, through the use of active methods,

problem solving and case studies (texts, videos, audio media).

The assessment scheme is the Discrete Evaluation, containing two individual tests.

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

As metodologias de ensino utilizadas ao longo das aulas desta unidade curricular são metodologias

essencialmente centradas no aluno por forma a que este participe de forma ativa no processo ensino
aprendizagem, facilitando dessa forma a sua capacidade em atingir os objectivos programados. Estas

metodologias ativas, refletem-se sobretudo na utilização de diversos casos práticos de estudo baseados

situações reais. Procura-se assim que os alunos reflitam e resolvam as diferentes situações que lhes são

colocadas, e dessa forma desenvolvam competências de trabalho e raciocínio facilitando a compreensão dos
conceitos.

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

The teaching methods used during the lessons of this course are essentially methodologies centered on the
student, allowing them to participate actively in the learning process, thereby facilitating their ability to achieve

the planned objectives.

These active methodologies are reflected mainly in the use of several practical case studies based on real

situations as well as in the creation of group dynamics in the classroom. Thus, the aim is that students reflect
and resolve different situations that are put to them, and develop work and reasoning skills that facilitate the

understanding of concepts.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Donnelly, G. et al. (2000), Administração – Princípios de Gestão Empresarial, 10o ed., McGraw-Hill; • Teixeira,

S. (2005), Gestão das Organizações, McGraw-Hill;

• Bateman, T. e Snell, S. (1998), Administração – Construindo

• Vantagem Competitiva, Editora Atlas;
• Hampton, D. (1983), Administração Contemporânea, Makron Books;

• Robbins, S. (1998), Organizational behaviour: concepts, controversies, applications, Prentice Hall; • Robbins, S.

e Coulter, M. (1996), Management, Prentice Hall.

Mapa XIV - Análise de Dados / Data Analysis

10.4.1.1. Unidade curricular:
Análise de Dados / Data Analysis

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Marco André da Silva Costa - 50 horas de contacto / 50 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o estudante:

- identifica a população a estudar e define a amostra a recolher;

- elabora questionários e determina o seu modo de administração;

- analisa, descreve e interpreta um conjunto de dados usando tabelas de frequências e representações
gráficas adequadas de modo a identificar os seus aspetos mais relevantes;

- utiliza técnicas estatísticas para dados bivariados de modo a identificar a associação/correlação entre

variáveis ou atributos;

- aplica as técnicas estatísticas usando uma de folha de cálculo;
- produz relatórios de análises de dados.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course, the student:
- identifies the population to study and define the sample to be collected;

- elaborates questionnaires and determines its mode of administration;

- analyzes, interprets and describes a data set via both tables of frequencies and appropriate graphical

representations to identify the most relevant aspects;
- uses statistical techniques to bivariate data to identify the association / correlation between variables and

attributes;

- applies statistical techniques using a spreadsheet;
- produces reports for data analysis.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Recolha de dados

1.1 Dados primários, dados secundários e fontes de dados 1.2 Estatística descritiva vs inferência Estatística
1.3 Introdução à amostragem e planos de amostragem

1.4 Tipos de variáveis e escalas de medida

1.5 Elaboração de questionários
2. Análise de dados univariados

2.1. Tabela de frequências

2.2. Estatísticas de ordem e medidas de localização, dispersão e de forma 2.3. Representações gráficas

3. Análise de dados bivariados
3.1 Dados emparelhados e séries temporais

3.2 Representações gráficas

3.3. Tabelas cruzadas e associação entre variáveis qualitativas 3.4. Teste de independência do qui-quadrado

3.5. Correlação linear vs regressão linear simples
3.6. Coeficiente de determinação

3.7. Correlação ordinal de Spearman

10.4.1.5. Syllabus:
1 Data Collection

1.1 Primary data, secondary data and data sources 

1.2 Descriptive Statistics versus Statistical inference 
1.3 Introduction to sampling and sampling plans

1.4 Types of variables and measurement scales

1.5 Preparation of questionnaires

2 Analysis of univariate data
2.1. Frequency table

2.2. Order statistics and measures of location, dispersion and shape 

2.3. Graphical representations

3 Analysis of bivariate data
3.1 Paired Data and Time Series

3.2 Graphical representations

3.3. Crosstabs and association between qualitative variables 3.4. Chi-square test of independence

3.5. Linear correlation versus simple linear regression
3.6. Coefficient of Determination

3.7. Ordinal Spearman Correlation

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

O primeiro capítulo pretende que os estudantes se familiarizem com os principais conceitos relativos aos tipos
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de variáveis e à recolha de dados, nomeadamente através da construção e administração de questionários

bem como do acesso a fontes de bases dados existentes. No segundo capítulo são estudadas as principais
técnicas da descrição e análise de dados univariados aplicando os conceitos dos vários tipos de frequências

(absolutas, relativas e acumuladas), o agrupamento ou classificação de dados e a representação dos dados

através das representações gráficas mais adequadas a cada tipo de variável. No terceiro capítulo é abordada a

análise de dados bivariados através da sua representação gráfica e da identificação de eventuais relações
entre as variáveis ou atributos, nomeadamente através do estudo da associação/correlação. A utilização de

uma folha de cálculo é transversal na implementação das técnicas estatísticas abordadas bem como no

tratamento e organização dos dados.

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

The first chapter intends that students become familiar with key concepts related to the types of variables and

data collection, including through the construction and administration of questionnaires as well as access to

sources of existing data bases. The second chapter studies the main techniques of the description and analysis
of univariate data by applying the concepts of various frequencies (absolute, relative and cumulative), the

grouping or classification of data and the data representation through appropriate graphical representations to

each variable type. In the third chapter is discussed the analysis of bivariate data through its graphical
representation and identification of possible relationships between variables or attributes, namely by studying

the association / correlation. The use of a spreadsheet is transverse to implement the statistical techniques

discussed as well as the treatment and organization of the data.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As horas de contacto decorrerão no formato de aulas teórico-práticas com a exposição dos temas e estímulo à

discussão com o recurso a exercícios de aplicação e estudos de caso. O desenvolvimento dos temas será

acompanhado da utilização de software quando for adequado e pertinente. A avaliação incorpora uma vertente
teórico-prática através de testes escritos (60%) e uma vertente prática (40%) com acesso a PC. Estão

previstos vários métodos de avaliação de modo a que cada estudante possa estar associado ao método de

avaliação mais adequado ao seu perfil. Esta diversidade de métodos de avaliação permite, em particular, aos

trabalhadores-estudantes adotarem o método mais oportuno à sua disponibilidade.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Contact hours will be held on the theoretical and practical format with the exposure of issues and stimulating

discussion with the use of practical exercises and case studies. The development of the themes will be
accompanied by the use of software when appropriate and relevant. The evaluation incorporates a theoretical

and practical aspects through written tests (60%) and a practical part (40%) with access to PC. Variety of

assessment methods are provided so that each student can be associated with the most suitable to their profile

evaluation method. This diversity of assessment methods allows in particular to working students adopt the
most appropriate method to their availability.

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

curricular.
Na unidade curricular de Análise de Dados são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os

objetivos previstos. Pretende-se que os estudantes sejam parte ativa das atividades em contexto de aula,

nomeadamente com a discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em

grupo com a partilha dos resultados com a turma.

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

In the course of Data Analysis are adopted various pedagogical techniques to achieve the planned objectives. It

is intended that students are an active part of the activities in the classroom context, in particular the discussion
of the topics covered and the resolution of both individual and group exercises sharing the results with the

class.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guimarães, R. C., & Cabral, J. A. S. (1997). Estatística, McGraw-Hill

Hill, M. M. (2002). Investigação por questionário (2a ed, rev. e aum.). Edições Sílabo Murteira, B. (1994). Análise

exploratória de dados : estatística descritiva. McGraw-Hill Reis, E. (1996). Estatística Descritiva, Edições Sílabo

Webster, A. (2006). Estatística aplicada à administração e economia, McGraw-Hill

Mapa XIV - Comunicação Empresarial / Business Communication
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10.4.1.1. Unidade curricular:

Comunicação Empresarial / Business Communication

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dina Maria da Silva Baptista - 60 horas de contacto / 60 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

No final desta UC, o estudante:
a) diferencia e caracteriza os vários tipos de comunicação;

b) reconhece os fatores facilitadores e inibitórios da comunicação empresarial;

c) identifica as características estruturais, estilísticas e linguístico-discursivas de vários instrumentos de
comunicação;

d) planifica, prepara e produz diversos instrumentos de comunicação empresarial;

e) desenvolve novas modalidades de comunicação com recurso às tecnologias da informação e comunicação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this Couse Unit, the student:

a) characterizes and differentiates the various types of communication;

b) recognizes facilitators and inhibitory factors of business communication;
c) identifies the structural, stylistic, linguistic and discursive features of various communication tools; d) plans,

prepares and produces various instruments of corporate communications;

e) develop new forms of communication with the use of information and communication technologies.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A comunicação e as organizações contemporâneas: perspetivas, contextos e aplicações. 1.1. Processo e

contextos de comunicação

1.2. Tipos de comunicação
1.3. As leis da comunicação

1.4. Comunicação e mudança

2. A comunicação em contexto empresarial 2.1. Canais comunicacionais

2.2. Barreiras à comunicação
2.3. Cultura organizacional

3. Comunicação interna

3.1. Função e objetivos
3.2. Estratégia de comunicação interna

3.3. Produtos de comunicação interna

4. Comunicação externa

4.1. Função e objetivos
4.2. Estratégia de comunicação externa

4.3. Produtos de comunicação externa

10.4.1.5. Syllabus:
1. Communication and contemporary organizations: perspectives, contexts and applications. 1.1. Process and

communication contexts

1.2. Types of communication

1.3. The laws of communication
1.4. Communication and change

2. Communication in a business context 2.1. Communication channels

2.2. Barriers to communication

2.3. Organizational Culture
3. Internal communication

3.1. Role and objectives

3.2. Internal communication strategy 3.3. Products of internal communication 4. External communication
4.1. Role and objectives

4.2. External communication strategy 4.3. Products of external communication

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular
Para a consecução do objetivo (a) contribui de forma direta a abordagem do ponto 1. (A comunicação e as

organizações contemporâneas: perspetivas, contextos e aplicações). Porém, este é um objetivo para o qual

concorrem, indiretamente, todos os pontos do programa. O objetivo (b) é alcançado a partir da abordagem dos

conteúdos associados aos pontos 1. e 2. (A comunicação em contexto empresarial). Para o cumprimento dos
objetivos (c) e (d) concorrem os conteúdos previstos nos pontos 3. (Comunicação interna) e 4. (Comunicação

externa). O objetivo (e) tem um caráter transversal, pretendendo-se que para a sua consecução concorram

todos os pontos do programa.

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

The approach of Section 1 (Communication and contemporary organizations: perspectives, contexts and

applications) directly contributes to the achievement of objective (a). However, this is a goal to which all the

points of the program concur, even if indirectly. The objective (b) is reached by approaching contents related to
points 1 and 2 (Communication in a business context). Contents specified in paragraphs 3 (Internal

communication) and 4 (External Communication) contribute to the fulfillment of objectives (c) and (d). The goal

(e) has a transversal nature and it is expected that all points of the syllabus concur to achieving it.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino preveem a coexistência de momentos de cariz exploratório, em que os alunos

analisarão textos de referência e/ou estudos de caso, identificando, a partir desse exercício, conceitos,

procedimentos e práticas fundamentais para o desenvolvimento das competências associadas a esta UC, e de
momentos de resolução de problemas práticos, sobretudo direcionados à planificação, preparação e produção

de instrumentos de comunicação empresarial. Os elementos de avaliação, preferencialmente contínua,

contemplarão a existência de exercícios com características próximas das das estratégias implementadas em
aula, incluindo provas escritas (60%) e trabalhos práticos com apresentação escrita e/ou oral (40%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies provides for the coexistence of moments of exploratory nature, in which students

analyze reference texts and / or case studies, identifying, from this exercise, concepts, procedures and
practices fundamental to the development of skills associated with this UC , and moments of solving practical

problems, mainly directed to the planning, preparation and production of business communication tools.

Preferably, the evaluation is continuous, including written tests (60%) and practical work with written and / or
oral (40%) presentation. These assessment elements contemplate the existence of exercises close to the

strategies implemented in classes.

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

curricular.
A opção pelas metodologias de ensino acima descritas, contemplando uma vertente de contextualização,

análise e reflexão a respeito dos conteúdos programáticos, contribui para o desenvolvimento das

competências necessárias à consecução de todos os objetivos, sobretudo dos elencados nas alíneas (a-c). A
introdução de atividades de cariz prático e experimental, baseadas em problemas reais, contribui

decisivamente para o cumprimento dos objetivos definidos nas alíneas (d) e (e).

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The option for the above mentioned teaching methodologies, comprising a strand of contextualization, analysis

and reflection on the syllabus, contributes to the development of the necessary skills for the achievement of all

objectives, especially those listed in (c). The introduction of practical and experimental nature activities based

on real problems decisively contributes to meet the objectives set out in (d) and (e).

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Alvarez-Angulo, T. (2001). Textos Expositivo-Explicativos y Argumentativos. Barcelona: Octaedro.

Brown, F. (2003). Textos Informativos Breves y Claros. Barcelona: Octaedro.
Caetano, J., & Rasquilha, L. (2007). Gestão da Comunicação. Lisboa: Quimera.

Caetano, J., & Rasquilha, L. (2007). Gestão e Planeamento de Comunicação. Lisboa: Quimera.

Carrera, F. (2012). Comunicar 2.0: A Arte de Bem Comunicar no Século XXI. Lisboa: Edições Sílabo.

Lindon, D., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V., & Dionísio, P. (2000). Mercator 2000: Teoria e Prática do Marketing.
Lisboa: Publicações D. Quixote.

Rei, J. E. (2002). A Comunicação Estratégica. Porto: Estratégias Criativas.
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Mapa XIV - Inglês – Língua e Comunicação Empresarial / English – Language and business communication

10.4.1.1. Unidade curricular:

Inglês – Língua e Comunicação Empresarial / English – Language and business communication

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sara Micaela Pereira Carvalho - 50 horas de contacto / 50 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

a) Caracteriza os vários tipos de comunicação e reconhece a variante contextual da linguagem;
b) Produz textos orais e escritos, coerentes e adequados a diferentes contextos da comunicação empresarial;

c) Identifica situações comunicativas disfuncionais em contexto intercultural;

d) Desenvolve pesquisa no âmbito da comunicação intercultural;

e) Apresenta e analisa criticamente os resultados dessa pesquisa;
f) Otimiza a produção de enunciados orais e escritos em contexto empresarial através do recurso a

ferramentas online.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, learners will be able to:

a) characterize the various types of communication and recognize the context they apply to;

b) produce both oral and written texts that are coherent and adequate to different contexts of business
communication;

c) identify dysfunctional communicative situations that may occur in an intercultural context;

d) undertake research within intercultural communication;
e) present and critically analyse the results of that research;

f) optimize the production of oral/written statements, in a business context, through the use of online tools.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Comunicação 
Definição

O modelo comunicacional

Tipos de comunicação
Variação linguística: a dimensão funcional

2. Comunicação intercultural

Compreender o conceito de comunicação intercultural 
Globalização e a teoria de glocalization 

Características da cultura

Reconhecer diferenças culturais

3. Sensibilidade intercultural na comunicação empresarial 

Definir o perfil de culturas nacionais

Etiqueta empresarial

4. Comunicação empresarial

Chamadas telefónicas:

Efetuar e receber chamadas telefónicas
Causar uma boa impressão ao telefone

Compreender números e pormenores

Anotar e deixar mensagens

Fazer marcações e alterar compromissos
Tratar de reclamações

Comunicação intercultural ao telefone

Socialização:
Saudações

Manter um diálogo
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Estratégias para tomada de palavra e de tempo para refletir Pedidos

Compromissos/planos

Despedidas

Diversidade cultural e socialização

10.4.1.5. Syllabus:

1. Communication

Definition
The communication model

Types of communication

Language variation: the functional dimension

2. Intercultural communication 

Understanding intercultural communication Globalization and the glocalization theory 

Characteristics of culture

Recognizing cultural differences

3. Intercultural sensitivity in business communication 

Profiling national cultures
Global business etiquette

4. Business communication 

Telephoning:
Using and answering the phone

Making a good impression on the phone Understanding numbers and details Taking and leaving messages

Setting up appointments and changing arrangements Dealing with complaints

Cross-cultural communication on the phone Socializing:
Greetings

Developing conversation

Turn-taking strategies and thinking time Requests
Arrangements

Farewells

Cultural diversity and socializing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, pois:

- a unidade 1 dos conteúdos programáticos pretende concretizar a alínea a) dos objetivos; - a unidade 2 dos
conteúdos programáticos permitem concretizar a alínea c) dos objetivos; - a unidade 3 pretende concretizar as

alíneas c) dos objetivos;

- a unidade 4 pretende concretizar as alíneas b), c) e f) dos objetivos;

- todas as unidades contribuem para a concretização das alíneas d), e) e f).

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

The contents are consistent with the learning outcomes of this curricular unit, as: - unit 1 of the syllabus aims to

achieve point a) of the learning outcomes;
- unit 2 makes it possible to reach point c) of the learning outcomes;

- unit 3 enables students to achieve point c) of the objectives

- unit 4 contributes to the achievement of points b), c) and f) of the objectives. - all units contribute to the

achievement of points d), e) and f).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas são de natureza teórico-prática. A partir de material selecionado pela docente e investigação realizada

pelos alunos, são analisados conceitos e casos práticos no contexto da comunicação empresarial.
Ambicionando o desenvolvimento de competências ao nível oral e escrito, as aulas são organizadas de modo a

incentivar uma aprendizagem ativa. Privilegiam-se atividades como a realização de trabalhos individuais e em

grupo que fomentem a aplicação dos conteúdos programáticos e a resolução de problemas práticos.

Os momentos de avaliação refletem esta abordagem, partindo de problemas reais a que o aluno deve
responder a nível linguístico/comunicacional (oralmente e por escrito). A avaliação contempla sempre uma

parte escrita – 60% (duas provas escritas com o peso de 30% cada, em modelo de avaliação discreta, e uma

prova escrita com o peso de 60%, em modelo de avaliação final/recurso) - e uma parte oral – 40 % (uma prova
oral, em todas as tipologias de avaliação).
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes are of theoretical and practical nature. Starting from the analysis of material selected by the teacher

and from research carried out by students, business technical terms and case studies will be analysed.
Targeted for the development of written and oral skills, classes will be organized in order to encourage active

learning. Preference will be given to activities such as individual and group work in which practical problems

must be solved.
The assessment moments are drawn up according to realistic problems to which students will have to answer

at a language/communicational level, bearing in mind both oral and written aspects. The assessment is divided

into two parts: a written (60% - in “avaliação discreta” there will be two tests, each one representing 30% of the

final mark, and in “avaliação final”/“recurso” there will be just one) and an oral one (an oral test, representing
40% of the final mark – this applies to “avaliação discreta”/“avaliação final”/“recurso”).

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, uma vez que, seguindo

um modelo interativo e de simulação de situações reais, próprias do futuro contexto profissional dos alunos,

permitem o envolvimento dos mesmos num trabalho autónomo na busca de soluções para os exercícios

propostos, bem como a compreensão da futura aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos.

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

The teaching methodologies are consistent with the curricular unit’s objectives, since they are based on an

interactive strategy that simulates real situations that students will face in their future business environment.
This allows students to autonomously engage themselves in finding solutions for practical assignments, as well

as to understand the practical application of the theoretical concepts.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Booklet organizado pela docente, disponibilizado na plataforma de e-Learning.

Hall, B. (2005). Among cultures: The challenge of communication. Belmont: Wadsworth.

Lewis, R. D. (1999). Cross Cultural Communication. A visual approach. London: Transcreen Publications. Martin,

J. S. / Chaney, L. H. (2006). Global Business Etiquette. London: Praeger.
Samovar, L. et al. (1998). Communication Between Cultures. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Schneider, S. C. / Barsoux, J.L. (2003). Managing across cultures. Harlow: Pearson Education.

Sweeney, S. (2009). English for Business Communication. Cambridge: Cambridge University Press.

Thill, J. V. / Bovée, C. L. (2005). Excellence in Business Communication. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Trompenaars, F. / Williams, P. (2003). Business Across Cultures. Chichester: Capstone.

Utley, D. (2000). The Culture Pack. Intercultural communication resources for trainers. York: York Associates.

Mapa XIV - Projeto em Organização e Gestão de Eventos / Project in Organization and Management Events

10.4.1.1. Unidade curricular:

Projeto em Organização e Gestão de Eventos / Project in Organization and Management Events

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Cristina Dórdio Dimas - 97,5 horas de contacto / 97,5 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro - 67,5 horas de contacto / 67,5 contact hours

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

No final da unidade curricular, o aluno:
1. Identifica e distingue os diferentes tipos de eventos;

2. Caracteriza as várias fases da organização de eventos;

3. Planifica, promove e implementa eventos com base nos conhecimentos e técnicas adquiridos; 4. Coordena e
acompanha as equipas de trabalho e o evento;

5. Avalia os eventos e divulga os resultados da avaliação;

6. Elabora o relatório do evento.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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At the end of the course, the student:

1. Identifies and distinguishes different types of events;

2. Characterizes the various stages of the organization of events;
3. Plans, promotes and implements events based on acquired knowledge and techniques; 4. Coordinates and

monitors the work teams and the event;

5. Evaluates the events and disseminate the results of the assessment;

6. Prepares the report of the event.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Os vários tipos de eventos

2. Concepção e promoção de eventos
3. O planeamento e a afetação de recursos

4. A implementação e gestão de eventos

5. A internacionalização dos eventos

6. O acompanhamento e a avaliação de eventos

10.4.1.5. Syllabus:

1. The various types of events

2. Design and promotion of events
3. The Planning and the allocation of resources 

4. Implementation and management of events 

5. The internationalization of events

6. Monitoring and evaluation of events

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular

A unidade curricular (UC) de Projeto em Organização e Gestão de Eventos tem como objetivo central dotar os
alunos de conhecimentos relativos à planificação, implementação e avaliação de eventos. Com a finalidade de

enquadrar a temática, o programa da UC inicia com uma análise dos vários tipos de eventos (objetivo 1,

conteúdo 1). Tendo em vista a aquisição, por parte dos alunos, de conhecimentos relativos às estratégias e

procedimentos a adotar nas diversas fases dos eventos (objetivos 2 a 6), são abordados conteúdos
relacionados com a concepção e promoção de eventos (conteúdo 2), com o planeamento e afetação de

recursos (conteúdo 3), com a implementação (conteúdo 4), internacionalização (conteúdo 5) e avaliação

(conteúdo 6).

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

The central aim of the course of Project in Organization and Management Events is to provide students with

knowledge of the planning, implementation and evaluation of events. In order to frame the issue, the course

program starts with an analysis of the various types of events (goal 1, content 1). To promote the acquisition by
students of knowledge concerning the strategies and procedures to adopt in the various phases of events

(goals 2-6), are covered different themes concerning the design and promotion of events (content 2), the

planning and the allocation of resources (content 3), the implementation (contents 4), the internationalization
(content 5) and the evaluation (6 content) of events.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular é composta por uma componente teórica-prática (TP) e por uma componente de

orientação tutorial (OT). Nas TP pretende-se promover a aquisição de conhecimentos relacionados com a
planificação, implementação e avaliação de eventos, com recurso, essencialmente, ao método expositivo, mas

também a metodologias ativas, nomeadamente, exercícios de grupo. As TP são a base para o desenvolvimento

do projeto de organização de um evento, o qual será realizado em grupo, sendo os alunos acompanhados por
um orientador, num regime de orientação tutorial, com reuniões periódicas.

A avaliação desta unidade curricular será feita com base na avaliação do evento realizado, tendo por base um

relatório de projeto e a sua apresentação e defesa pública.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course consists of a theoretical-practice (TP) component and a tutorial orientation component (TO). In the

TP the aim is to promote the acquisition of knowledge related to the planning, implementation and evaluation of
events, using essentially the lecture method, but also the active methodologies, namely, group exercises. The

TP are the basis for the development of a project of organization of an event, conducted in groups, being the

students accompanied by a tutor, in a tutorial orientation regime, with regular meetings.
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The assessment of this course will be based on the evaluation of the event, based on a project report and in its

presentation and public defense.

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

curricular.

A unidade curricular de Projeto em Organização e Gestão de Eventos visa a aquisição de competências ao
nível da realização de eventos organizacionais. Para dar cumprimento aos objetivos de aprendizagem, de

natureza marcadamente prática, a unidade curricular está estruturada em torno da organização de um evento

real. A componente teórica-prática contribui para a aquisição dos conhecimentos necessários à concretização

de um evento, cuja realização será acompanhada por um orientador na componente de orientação tutorial. A
avaliação na unidade curricular, em consonância com os objetivos definidos, será feita em função do evento

realizado, com base num relatório e na sua apresentação e defesa pública.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course of Project in Organization and Management Events seeks to promote the acquisition of skills in

performing organizational events. To meet the learning objectives, which have an intrinsic practical nature, the

course is structured around the organization of a real event. The theoretical and practical component

contributes to the acquisition of knowledge necessary to implement an event whose realization will be
accompanied by a tutor in the tutorial orientation component. The assessment of the course, in line with the

objectives presented, will be based on the event held on the basis of a report and in its presentation and public

defense.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Cesca, C.G. (1997). Organização de eventos. São Paulo: Summus Editorial - Giacaglia, M.C. (2003).

Organização de eventos. São Paulo: Thompson

- Martin, V. (2003). Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas
- Matias, M. (2004). Organização de eventos. São Paulo: Manole

- Salgado, P. (2002). Guia dos eventos. Mem Martins: Publicações Europa-América - Zanella, L.C. (2003). Manual

de organização de eventos. São Paulo, Atlas.

Mapa XIV - Gestão Documental / Records management

10.4.1.1. Unidade curricular:

Gestão Documental / Records management

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Humberto Nuno Rito Ribeiro - 60 horas de contacto / 60 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

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

Concebe um plano de atuação com vista à promoção do conhecimento e do uso da informação da organização. 

Define critérios e procedimentos de organização e ordenação da informação produzida/recebida da

organização de acordo com as suas características, contingências e necessidades do(s) serviço(s) e dos
utilizadores.

Descreve as formas de classificar, ordenar, validar e recuperar a informação. 

Elabora instrumentos de acesso à Informação.

Define e aplica critérios de seleção, avaliação e eliminação de informação. 
Agiliza o fluxo e a utilização da informação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Conceives an action plan to promote knowledge and the use of the organization's information.
Defines criteria and procedures for organizing and sorting the information produced / received in the

organization in accordance with their characteristics and contingencies, as well as with the needs of the service

and the users.

Describes ways to classify, sort, validate and recover information.
Prepares instruments to access information.
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Establishes and applies criteria for information selection, evaluation and disposal.

Promotes information flow and use.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A informação como um recurso estratégico e a importância da sua gestão nas organizações.

Conhecer a organização para conhecer a informação que produz/recebe e promover o seu uso: o meio

ambiente em que se inserem; a estrutura e os processos organizacionais.
A classificação e outras técnicas de organização e representação da informação.

Os instrumentos de pesquisa e acesso à informação.

A comunicação e uso da informação: problemas de acessibilidade; a consulta e a difusão da informação
A questão da avaliação e da preservação da memória organizacional.

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no tratamento, registo, guarda, armazenamento e

uso da informação.

10.4.1.5. Syllabus:
Information as strategic resource and the importance of its management in organizations.

Knowing the organization to know the information it produces /receives and promote its use: external

environment; structure and organizational processes.
Classification and other techniques of information’s organization and representation.

Tools to research and access information.

Communication and use of information: accessibility issues; consultation and dissemination.

Evaluation and preservation of organizational memory.
The use of Information Technologies and Communication as to treatment, registration, custody, storage and use

of information.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os profissionais de secretariado, pelas funções que desempenham, lidam diariamente com informação. Além

de produtores/recetores são utilizadores de informação que usam no exercício das suas competências pelo

que devem adotar técnicas de organização, ordenação, arrumação e armazenamento mais racionais que
permitam a rápida localização e acesso à informação, sobretudo para apoiar no processo de tomada de

decisão.

Mais do que ter muita informação importa ter a informação certa, pertinente, confiável e no momento certo,

pelo que é essencial evitar os problemas que decorrem do aumento exponencial da informação. Assim, é
importante fazer, ciclicamente, a seleção e avaliação, de acordo com um conjunto de critérios legais e

científicos, com o objetivo de conservar a informação que se revela ser de interesse para a organização e

eliminar a que não importa guardar.

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

The professional in the Office Management and Business Communication area deals with information on a daily

basis. Besides producers/retrievers, they are also information users and, consequently, they should adopt

techniques for organizing, sorting and storage information more rationally, allowing to localize and access
information more quickly, particularly to support the decision-making processes.

More than having a lot of information, it is important to have the right one (relevant and reliable) and at the right

time; being, therefore. It’s essential to avoid the problems arising from the exponential increase of information.
Thus, it is of the utmost relevance to select and evaluate it continuously, according to a set of legal and scientific

criteria, so that the revealed information is of interest to the organization and the one that doesn’t matter is

eliminated.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas: exposições teóricas, realização de trabalhos de aprofundamento e aplicação.

Os trabalhos práticos de aprofundamento serão objeto de avaliação de forma contínua, sendo ainda

contemplada a possibilidade da realização de um momento de avaliação final que englobe todos os conteúdos
programáticos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical: theoretical presentations, practical work to deepen and apply the theoretical concepts.
The practical work shall be assessed continuously, and the possibility of final assessment that covers the

program content is also a possibility.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Definir critérios de organização, arrumação e ordenação da informação exige um profundo conhecimento da

organização e do contexto de produção da informação pelo que é essencial acompanhar a exposição teórica

dos conteúdos com a realização de trabalhos de aprofundamento e aplicação de forma a consolidar os

conteúdos programáticos. Os alunos serão confrontados com situações concretas com vista à sensibilização
para a importância da informação e à valorização da necessidade de definir critérios e procedimentos que

assegurem práticas mais eficientes e eficazes de tratar, ordenar, arrumar e armazenar a informação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To define criteria for organizing, sorting and storage information requires a thorough knowledge of the

organization and of the context in which information is, it is essential for students to ally the theoretical

presentation of contents and the practical work to consolidate the program content. Students will be confronted

with concrete situations aiming to raising awareness of the importance of information and of the need to
establish criteria and procedures to ensure more efficient and effective practices to treat, sort and store

information.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Castells, M., (2005). Era da Informação Economia, Sociedade e Cultura. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian.

Fernandes, D. T. (2004). Pedra a pedra: estudo sistémico de um Arquivo empresarial. Lisboa: Gabinete de

estudos a&b.

Choo, C. W. (2003). Gestão de informação para a organização inteligente: a arte de explorar o meio ambiente.
Choo, C. W. (2006). A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar

significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac.

Pinto, M. M. G. D. A., & Silva, A. M. (2005). Um modelo sistémico e integral de Gestão da Informação nas
organizações. Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (Vol. 2).

Rascão, J. P. (2012). Novas realidades na gestão e na gestão da informação. Lisboa: Sílabo.

Ribeiro, F. & Silva, A. M. (2004). A Avaliação de informação: uma operação metodológica. Páginas a&b, 14, 7-37.

Mapa XIV - Contabilidade Geral / General Accounting

10.4.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Geral / General Accounting

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sandra Maria Geraldes Alves - 60 horas de contacto / 60 contact hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Não se aplica / not applicable

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular o aluno:

- Reconhece a importância da contabilidade e o seu papel enquanto elemento do sistema de informação

financeira;

- Utiliza a contabilidade como instrumento de gestão;
- Descreve o processo contabilístico nomeadamente as principais contas e critérios valorimétricos

- Procede ao registo contabilístico das operações mais comuns na vida de uma empresa;

- Elabora e interpreta os documentos contabilísticos e as demonstrações económico-financeiras.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this unit the student:

- Knows the importance of accounting and its role as an element of the financial information system;

- Uses accounting as a management instrument;
- Describes the accounting process, namely the mostimportant accounts and the measurement criteria; -

Makes the recognition of the most common events a company may face;

- Features and analysis the accounting financial statements.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Conceitos de contabilidade e normalização contabilística 
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2.Balanço

3.Demonstrações dos resultados
4.O processo de registo

5.Demonstração dos fluxos de caixa

6.O ciclo contabilístico e as operações de fim de período.

10.4.1.5. Syllabus:

1.Accounting concepts and accounting standardization 2.Balance sheet

3.Income statement

4.The registration process
5.Cash flow statement

6.Accounting cycle and the closing accounts operations

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Contabilidade Geral são coerentes com os seus

objetivos, uma vez que na abordagem de cada um dos diferentes pontos do programa procura-se fornecer ao

estudante todos os conceitos, definições e teorias necessárias para que este consiga adquirir os
conhecimentos específicos, aptidões e competências exigidas no final desse capítulo.

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

The syllabus of the course in General Accounting is consistent with his objectives, since the approach of the
different points of the program seeks to provide the student with all the concepts, definitions and theories

necessary for him to acquire the specific knowledge, skills and competencies required at the end of each

chapter.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas, sendo que a componente prática constituirá a parte dominante da aprendizagem e a

componente teórica destina-se à introdução das questões a investigar e a debater na componente prática.

Resolução de fichas em casa e, consulta e estudo através da bibliografia recomendada.
Avaliação contínua ou exame final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical/ practical classes where the practical component will form the dominant part of learning and
theoretical component is intended to introduce the issues to investigate and discuss in the practical component.

Home assignments and study and consultation through the recommended bibliography.

Continuous assessment or final examination

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

curricular.

As aulas expositivas, os exercícios em aula e as fichas de exercícios fora da aula permitem que os alunos

atinjam os objectivos teóricos e práticos da unidade curricular.

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

Lectures, exercises in class and assignments exercises outside the classroom allow students to achieve the

both theoretical and practical objectives of the course.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Borges, A., Rodrigues, A., e Rodrigues, R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral, 25.a Edição. Áreas Editora,

Lisboa.

Rodrigues, J. (2011). Sistema de Normalização Contabilística Explicado – SNC Explicado, 2.a Edição. Porto

Editora, Porto.


