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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: 9152307; 9994307 - Novas Tecnologias em Gestão 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 482 ECTS: 5,0 

 
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 
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(E) 
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tutorial 
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125       60                                     65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

As novas tecnologias modificam continuamente a nossa sociedade, sendo cada vez mais importante compreender, dominar e 
utilizar todas as inovações tecnológicas que vão surgindo. A área da gestão recorre, frequentemente, às mais recentes 
inovações tecnológicas aos mais diversos níveis, não só na informação e comunicação, mas também a nível da organização, 
planeamento, compra e venda. 

Nesta Unidade Curricular os alunos deverão ficar familiarizados com os diferentes tipos de novas tecnologias que se poderão 
utilizar nos mais variados âmbitos da gestão, bom como capacitados para o uso dos processadores de texto, folhas de cálculo e 
outras tecnologias. 

São objetivos da UC: 

- Desenvolver competências no uso avançado das aplicações Office mais comuns, nomeadamente processamento de texto e 
manipulação de folhas de cálculo; 

- Permitir a familiarização com as novas tecnologias e a sua possível utilização/aplicação nas diferentes atividades das 
organizações; 

- Desenvolver competências ao nível da 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Processamento de texto avançado: Apresentar com qualidade visual e organizativa todo o tipo de relatórios de gestão 
dominando as variadas formatações disponíveis nos processadores de texto mais comuns no mundo empresarial. 

2. Folhas de cálculo: Dominar as funções e fórmulas e construir modelos de cálculo. Saber os conceitos básicos de Visual Basic 
for Applications de modo a conseguir eliminar tarefas repetitivas para a obtenção de informação de gestão. 

3. Business Intelligence: Conhecimento de várias ferramentas e metodologias que fornecem informação qualitativa de acordo 
com as necessidades dos gestores, através de relatórios analíticos em formato de tabelas, gráficos, mapas e outras 
visualizações dinâmicas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dos três objetivos principais da unidade curricular, o primeiro (desenvolver competências no uso avançado das aplicações 
Office mais comuns) é alcançado através dos pontos 1 e 2 dos conteúdos (processamento de texto avançado e folhas de 
cálculo). 

O segundo e terceiro objetivos (permitir a familiarização com as novas tecnologias e a sua possível utilização/aplicação nas 
diferentes atividades das organizações e desenvolver competências ao nível da identificação, definição, planeamento e 
manipulação de diversas tecnologias em gestão) são alcançados com o ponto 3 dos conteúdos (novas tecnologias em gestão: 
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comércio eletrónico, tecnologias móveis, realidade virtual e aumentada, big data, internet das coisas, outras tecnologias). 

Neste terceiro ponto em particular serão exploradas as diferentes tecnologias disponíveis na área da gestão que não se 
enquadram unicamente no uso de ferramentas informáticas na ótica do utilizador, focando também os equipamentos, 
metodologias e técnicas de índole t 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Existirá recurso ao método pedagógico expositivo, método pedagógico interrogativo e método pedagógico demonstrativo; 

No domínio das técnicas pedagógicas irá ser dado particular relevo à demonstração, formulação e resolução de problemas de 
prática simulada; 

Realização de exercícios práticos em sala de aula, em equipa e individualmente; 

Realização de seminários com entidades externas. 

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

Todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular são explorados com a realização de trabalhos práticos de análise do 
uso de novas tecnologias em gestão. Para além dessa componente prática, estes objetivos são consolidados pelos 
fundamentos teóricos lecionados, bem como através das discussões em sala de aula e realização de testes escritos individuais. 
Como ferramenta de suporte da aplicação destas metodologias é utilizada a plataforma de e-learning “Moodle”. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Regime de avaliação contínua com realização de exames. Todos os alunos, sejam regulares ou trabalhadores estudantes, 
estão sujeitos ao seguinte regime de avaliação: 

- Realização de um teste escrito (40%); e 

- Trabalhos práticos de pesquisa e investigação de diversos aspetos relacionados com o uso de novas tecnologias em gestão. 
Os trabalhos efetuados pelos alunos serão objeto de apresentação e discussão em aula (60%). 

Caso os alunos reprovem no regime de avaliação contínua, existirá um exame de recurso com uma ponderação de 100%. 
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