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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909906 – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 482 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis Miguel Pinheiro da Luz 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Familiarizar e sensibilizar o estudante com a linguagem de tecnologia da informação; capacitar o aluno para o uso avançado de 
software de aplicação mais corrente, tal como: processador de texto; folhas de cálculo e software de apresentação; assim como 
iniciá-lo ao uso dos sistemas de gestão de base de dados e desenho assistido por computador.  

O aluno deverá mostrar que é capaz de aplicar os conhecimentos apreendidos e resolver problemas correntes, associados às 
ferramentas dos programas abordados. Assim, pretende-se que os alunos fiquem capazes de: analisar e especificar 
corretamente os problemas, para poderem esquematizar e automatizar a sua resolução; estudar as ferramentas de software 
(com especial incidência na folha de cálculo) de forma a usá-las corretamente no apoio futuro às suas tarefas (académicas e 
profissionais); utilizar as tecnologias de informação para uma correta transmissão de informação/comunicação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Tecnologias de Informação: processador de texto; folha de cálculo; sistemas de gestão de base de dados (iniciação) e desenho 
assistido por computador (iniciação). Comunicação: regras para uma boa transmissão da informação e software de 
apresentações 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

No caso do processador de texto são lecionados os comandos que irão permitir aos alunos uma maior rapidez na realização 
dos seus trabalhos (índices e bibliografias automáticas; quebra de secções; paginações personalizadas; etc.). O software de 
apresentações é usado para permitir aos alunos terem um primeiro contacto com uma apresentação pública e dessa forma 
adquirirem competências que lhes permitam lidar com o nervosismo e capacitá-los a realizarem apresentações que captem a 
atenção do público, usando o software de apresentações como suporte das mesmas. Com o uso da folha de cálculo os alunos 
compreendem que a mesma lhes permite substituir o tradicional uso da máquina de calcular, permitindo-lhes uma maior rapidez 
e uma maior eficiência na realização dos seus trabalhos. 

A introdução à base de dados e ao desenho assistido por computador permite um primeiro contacto com esta matéria a qual irá 
ser aprofundada posteriormente noutras unidades curriculares. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas Expositivas, Método demonstrativo, com prática de exercícios. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A aprendizagem nesta unidade é baseada principalmente na prática, ou seja, os alunos, depois de uma breve introdução 
teórica, aplicam os conhecimentos adquiridos em exercícios práticos em sala de aula e na realização de trabalhos em grupo. 
Esta metodologia permite a avaliação dos objetivos de aprendizagem ao longo do processo, pois os exercícios e o trabalho 
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exige uma maior interação entre os alunos e o professor, permitindo uma avaliação constante pelo professor do conhecimento 
adquirido pelo aluno, permitindo-lhe fazer os ajustes necessários para a metodologia. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é efetuada através de testes feitos ao longo do semestre e caso os alunos reprovem podem voltar a realizar as 
componentes nas quais reprovaram no exame de final de semestre. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Página do modlle da unidade curricular; 

Paulo Capela Marques / Nuno Costa, Fundamental do Word 2013, Lisboa: FCA - Editora Informática; 

Paulo Capela Marques / Nuno Costa, Fundamental do Excel 2013, Lisboa: FCA - Editora Informática; 

Maria José Sousa/ Nuno Carocinho, Fundamental do PowerPoint 2010, Lisboa: FCA - Editora Informática; 

https://prezi.com/aqidydpa4xar/tutorial-prezi-em-portugues-aprenda-a-utilizar-em-15-minutos/ 

Sérgio Sousa,Access 2010-Domine a 110% , Lisboa: FCA- Editora Informática; 

João Santos, Autocad 2014 & 2013, Lisboa: Lisboa: FCA - Editora Informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2011/2012 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


