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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915224; 999424 – Sistemas de Informação na Empresa 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 345 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Adelaide Rodrigues Tareco  

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) 

100 15       30                               55 

 

Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

OB1-• Apresentar os princípios básicos de Sistemas de Informação. 

OB2• Explicar como a informação é utilizada nas organizações e como as TI vantagens competitivas. 

OB3 • Apresentar metodologias de organização de dados, modelação e desenho. 

OB4• Transmitir uma visão da organização orientada para os processos para atingir os objectivos estratégicos, explicar o pape l 

dos sistemas integrados de Gestão (ERP), da gestão da cadeia de fornecimento (SCM) e dos sistemas de gestão de 
relacionamento com o cliente (CRM). 

Competências a desenvolver: 

a) específicas: Compreender a importância dos sistemas de informação, o seu impacto estratégico e a necessidade de 

alinhamento com as estratégias de negócios; Adquirir competências para participar em equipas multidisciplinares de estudo de 
sistemas de informação. 

b) genéricas: Conhecimento básico sobre a profissão e sobre Sistemas de Informação; Capacidade de análise e de síntese, de 
pesquisa e de trabalho em equipa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Parte 1 – Sistemas de Informação na Era digital 

1 – Fundamentos de sistemas de informação. 

2 – Sistemas de Informação nas organizações. 

Parte 2 – Conceitos de tecnologia de informação 

1 – Principais conceitos 

2 – Organização de dados, modelação e desenho 

Parte 3 – Sistemas de Informação Empresariais 

1 – Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) and Customer Relationship management (CRM). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na unidade curricular em análise, os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro, visto que todos os tópicos se 
referem a conceitos fundamentais sobre sistemas de informação. Pretende-se atingir o segundo 

objectivo através do conteúdo programático 2 onde se explica como os sistemas de informação apoiam as actividades de 
gestão nas organizações, segundo uma perspectiva holística que se baseia nas vertentes da tecnologia, da organização e das 
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pessoas. São apresentados os tipos de sistemas de informação tendo em conta os diferentes níveis organizacionais e as 
funções organizacionais que suportam. É analisada e discutida a influência dos sistemas de informação na estratégia 
organizacional. Para este objectivo contribui também o conteúdo programático nº5. O terceiro objectivo está directamente 

relacionado com o tópico nº 4. O conteúdo programático nº5, através da selecção de textos internacionalmente reconhecidos 
permitirá atingir o objectivo  nº4. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A componente teórica consiste em aulas expositivas para apresentação dos tópicos apresentados no programa. A componente 
prática poderá assumir diferentes perspectivas dependendo dos módulos e.g. exemplificação de metodologias; análise de 
exemplos; práticas de pesquisa on-line, apresentações de seminários; utilização da plataforma de e-learning “Moodle”:utilização 
de fóruns para contacto com os alunos; testes de auto-avaliação on-line, disponibilização de um glossário on-line sobre a 

disciplina. Os alunos têm que elaborar um projecto em que desenham um sistema de informação para apoiar alguns processos 
de negócios. 

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

Todos os objectivos de aprendizagem são explorados com a realização do projecto e trabalhos a realizar em aula. O objetivo é 

fornecer aos alunos a experiência prática das atividades, métodos e técnicas discutidas no decurso da unidade. 

As especificações do projecto e os objectivos são afixados e é pedido aos alunos que enviem pela plataforma de e-learning os 
trabalhos que vão sendo feitos. Esses trabalhos são analisados e devolvidos com comentários para melhoria. Para além dessa 
componente prática, os objectivos são consolidados pelos fundamentos teóricos lecionados bem como pela discussão dos 

assuntos em sala de aula e realização de testes escritos individuais. A plataforma de e-learning Moodle é utilizada como 
ferramenta de suporte da aplicação destas metodologias. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação por frequência: 

 Trabalhos individuais a realizar em aula - 50% 

 Teste de Frequência - 50% 

Avaliação por exame final 

 Época Normal - (Exame- 100%) 

 Época de Recurso- (Exame - 100%) 

 Época Especial (finalistas) – (Exame-100%) 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Alturas, Bráulio (2013). Introdução aos Sistemas de Informação Organizacionais. Lisboa: Edições Sílabo. 

- Amaral, Luis e Varajão, João (2007). Planeamento de Sistemas de Informação. Lisboa: FCA Editora. 

- Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. (2017). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 15th Edition. 
Pearson Publishing. 

- Laudon, Kenneth C. e Laudon,. Jane P.(2016). Essentials of MIS, 12th Edition, Prentice Hall. 

- Turban, Efraim, Mclean, Ephraim R., Leidner, Dorothy E. e Wetherbe, James C. (2010). Tecnologia da Informação para a 
Gestão - Transformando os negócios na economia digital (6ª Edição). São Paulo. Bookman. 

- Documentos entregues pelos Docentes. 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 
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