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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119124 – Sistemas de Informação 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Sofia Sousa Brito 

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) 

150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Aprender e utilizar de forma efetiva as tecnologias, as técnicas e as ferramentas. 

2. Saber especificar, desenhar e auditar sistemas informáticos que correspondam às necessidades dos seus 

utilizadores. 

3. Conseguir comunicar de forma clara e efetiva os conhecimentos, procedimentos e resultados relacionados com as 
tecnologias de informação e comunicação, conhecendo o seu impacto socioeconómico. 

4. Reconhecer a importância dos sistemas de informação nas organizações. 

5. Distinguir entre os diversos tipos e objetivos de sistemas de informação. 

6. Compreender o conceito de processo de negócio. 

7. Representar processos de negócios. 

8. Automatizar e executar processos de negócio. 

9. Saber modelar e analisar worflows. 

10. Utilizar metodologias, técnicas e ferramentas de gestão de projetos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Sistemas de informação: conceitos introdutórios. 

2. Gestão de recursos de informação e do conhecimento. 

3. Arquiteturas e estratégias empresariais de sistemas de informação. 

4. O papel das tecnologias de informação nas organizações e nos negócios. 

5. Business Intelligence – Sistemas de Suporte à Decisão. 

6. Modelos e processos de negócio. 

7. Sistemas de gestão de worflows. 

8. BPMN – Business Process Model and Notation. 

9. Ferramentas de automatização e execução de processos de negócio. 

10. Automatização e execução de processos de negócio com base em sistemas de worflow. 
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11. Gestão de projetos. 

12. Sistemas e software de gestão de projetos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos previstos pretendem dar resposta os objetivos da UC. A apresentação dos diferentes tipos de 
sistemas de informação, características e utilização em ambiente organizacional permitirá aos alunos especificar, desenhar e 
auditar sistemas que correspondam às necessidades dos seus utilizadores, bem como reconhecer a importância dos sistemas 
de informação nas organizações, adequandos às reais necessidades e avaliando o seu impacto socioeconómico. A aplicação 
em ambiente de sala de aula de metodologias, técnicas, notações e ferramentas informáticas relacionadas com a gestão de 
projetos e com a modelação de processos de negócio garantem o cumprimento dos objetivos identificados nos pontos 6; 7; 8; 9 
e 10 dos conteúdos programáticos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula a toda a turma (ou capacidade da sala): 

• Exposição de conteúdos teórico-práticos. 

Atividade fora da sala de aula: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

Laboratório de Informática: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

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

As atividades propostas aos alunos pretendem ajudá-los a reforçar a capacidade de reconhecimento dos diferentes tipos de 
sistemas de informação, a sua adequação à missão da organização e o impacto e ligação da tecnologia ao negócio. A utilização 
de metodologias, técnicas e ferramentas associadas à gestão de processos de negócio e à gestão de projetos, permite-lhes 
adquirir respostas que simulam o contexto profissional. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é constituída por: 

• Trabalho prático de grupo (55%). 

• Teste escrito individual sem consulta (45%). 

• Exame final de recurso (100%). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Stephen A. White e Derek Miers, (2008), BPMN Modeling and Reference Guide, Future Strategies Inc., Lighthouse Poin. 

• Wil van der Aslst e Kees van Hee, (2009), Gestão de Workflows. Modelos, métodos e sistemas, Imprensa da Universidade de 
Coimbra. 

• Amândio Vaz Velho, (2004), Arquitectura de Empresa, Centro Atlântico. 

• J. Jeston e J. Nelis, (2008), Business Process Management – Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier Ltd. 

• António Miguel, (2013), Gestão Moderna de Projectos, 7ª edição, FCA. 

• Filomena Lopes, Maria Morais e Armando Carvalho, (2009), Desenvolvimento de Sistemas de Informação, FCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2015/2016 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


