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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: 9152324; 9994324 - Aplicações Informáticas para a Gestão 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 482 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jorge Hermínio da Silva Dias Pires 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
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Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
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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       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de: 

1. Perceber o posicionamento, função e utilidade das soluções informáticas para a gestão em contexto organizacional; 

2. Saber utilizar algumas aplicações informáticas de gestão, como suporte ao tratamento, desenvolvimento e gestão da 
informação numa organização; 

3. Consolidar (e saber aplicar em casos práticos) os conhecimentos anteriormente adquiridos (sobre matérias de gestão) 
necessários para trabalhar com aplicações informáticas de gestão da atualidade; 

4. Identificar e comparar as caraterísticas principais de composição / funcionamento de uma aplicação informática de gestão, na 
ótica do utilizador. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os conteúdos programáticos referem-se ao domínio dos aspetos essenciais nas principais áreas de gestão de uma 
organização, através do manuseamento de programas informáticos de gestão com os diversos módulos associados. Os 
principais tópicos são: 

1. Visão geral dos sistemas ERP 

2. Saber identificar os requisitos para a construção de um ERP de raiz. 

3. Dominar qualquer Software integrado de gestão em termos de utilização, nas áreas fundamentais das organizações, tais 
como: 

a. Organização comercial; 

b. Organização administrativa; 

c. Processo das compras, vendas e logística; 

d. Recursos humanos; 

e. Gestão do Imobilizado; 

f. Tesouraria e bancos; 

g. Contabilidade 

4. Obtenção da informação obrigatória para os vários stakeholders e de informação de análise de gestão solicitada pela direção. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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A formação ao aluno na ótica do utilizador nos softwares integrados, nomeadamente o Primavera e PHC, permite uma 
aprendizagem sobre todo o funcionamento do processo de faturação e de gestão de stocks. A aprendizagem inicia-se com a 
abertura do cadastro de clientes, fornecedores e artigos. Após a abertura e configuração de tabelas o aluno começa nesta fase 
a compreender a importância do funcionamento das tabelas no software em questão. 

A fase seguinte da aprendizagem passa pelo lançamento de documentos de fornecedores e de clientes de acordo com a 
legislação fiscal. Acresce ainda todo o tratamento da informação relacionada com os recursos humanos, onde se destaca o 
processamento de salários. A formação ao aluno na ótica do utilizador nas respetivas aplicações informáticas, permite uma 
aprendizagem sobre todo o funcionamento do processo documental e contabilístico, desde da organização dos documentos até 
ao fecho do respetivo ano. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A lecionação é baseada na explicação teórica que é de imediato aplicada através do manuseamento dos programas 
informáticos acima referenciados. 

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

Os objetivos de aprendizagem são conseguidos através da: 

- Exposição (através dos mais variados meios: oral, escrito e vídeo) das ideias necessárias à aquisição e reforço dos 
conhecimentos teóricos de suporte à compreensão dos procedimentos do trabalho prático implícito às ferramentas informáticas 
em causa; 

- Resolução de casos práticos através da utilização das ferramentas informáticas em causa, na perspetiva do suporte ao 
processamento, criação e gestão da informação relacionada com os recursos humanos; 

-Avaliação baseada na lecionação interativa, onde a componente prática (de utilização de ferramentas informáticas) é 
dominante. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação tem o seguinte formato: 

1. Avaliação contínua: 

- Resolução de um exercício na sala de aula, individualmente ou por um grupo de dois alunos. (Ponderação 40 %); 

- Teste de avaliação individual. (Ponderação 60 %). 

2. Regime alternativo de avaliação: 

- Realização de um exame escrito com a ponderação de 100 % na nota final. 

3. Melhoria de nota: 

- Realização de um exame escrito com a ponderação de 100 %. 

- O exame escrito de melhoria de nota é o mesmo que o exame de recurso. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Amaral, L. & Varajão, J., (2007). Planeamento de sistemas de informação. FCA Editora. 

Blokdyk, Gerardus (2018). Enterprise Resource Planning: A Practical Handbook. Third Edition. Emereo Publishing. 

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

López, Yanai (2013). Sistemas de Informação para Gestão. Lisboa. Escolar Editora 

 

Apontamentos teóricos e folhas com exercícios práticos elaborados pelo docente. 

Recursos digitais: 

https://www.panorama-consulting.com/when-are-erp-best-practices-and-industry-pre-configurations-good-for-your-business/ 

www.primaverabss.com 

http://comunidade.phc.pt 

www.portaldasfinancas.gov.pt 

www.seg-social.pt 

www.occ.pt 
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