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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 para a Gestão 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 345 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carlos Manuel Lopes Borralho 

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       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivo geral: 

- Dotar os alunos da capacidade para discutir os conceitos associados aos sistemas de informação para a gestão, bem como 
das competências para o desenho e a implementação desses sistemas. 

Objetivos específicos: 

1. Compreender e contextualizar o papel dos dados, da informação e do conhecimento na criação de valor paras as 
organizações, apresentando exemplos de aplicação; 

2. Entender as componentes de um sistema de informação e a importância do alinhamento, diferenciando o papel de 
tecnologias, pessoas e processos; 

3. Compreender as diferentes abordagens de planeamento, desenvolvimento e implementação de sistemas de informação, 
descrevendo fatores críticos de sucesso associados a cada uma das fases; 

4. Representar dados com recurso a modelos, nomeadamente diagramas de fluxos de dados e modelo entidade-associação; 

5. Compreender princípios de funcionamento de aplicações gestoras de bases de dados, elencando o potencial e limitações 
associadas ao uso dessas tecnologias. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceitos básicos: sistemas, dados, informação, conhecimento, tecnologias digitais 

2. Arquitetura de sistemas de informação: níveis e dimensões de análise 

2.1. O negócio como fundamento para o tratamento de dados e geração de informação 

2.2. Função de sistemas de informação 

2.3.        Organização de dados, modelação e desenho 

3. Gestão de sistemas de informação 

3.1.         Planeamento dos sistemas de informação 

3.2.         Desenvolvimento de sistemas de informação 

3.3.         Implementação de sistemas de informação 

4. Aplicação Microsoft Access: tabelas, formulários, consultas, relatórios e macros 
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5.           Sistemas de Informação empresariais: ERPs e CRMs 

5.1.        Caracterização 

5.2.        Aceitação da tecnologia 

5.3.        Fatores críticos de sucesso associados à parametrização, adoção e uso efetivo das tecnologias 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O conteúdo programático 1 apresenta integral alinhamento com o objetivo 1.   

Já o conteúdo programático 2 tem como fundamento o objetivo 2.  

Quanto ao conteúdo programático 3 encontra-se alinhado com os objetivos 3 e 4. 

Finalmente o objetivo 5 é centrado nos conteúdos programáticos 4 e 5.      

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 ao brainstorming. 

Dois terços do tempo letivo será usado em prática simulada.  

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

A unidade curricular é centrada no desenvolvimento de competências básicas para planear, desenvolver e implementar 
sistemas de informação que tratem a informação enquanto recurso económico. 

Os alunos serão confrontados com casos e problemas reais ou simulados, onde o treino na aplicação de modelos e tecnologias 
é central e ocupará a maioria do tempo letivo. 

O conhecimento é aqui entendido enquanto informação aplicada, estimulando os alunos a refletir no âmbito do uso de 
tecnologias para recolha, processamento e disponibilização tempestiva de dados e de informação, efetivamente orientados para 
o suporte a processos de tomada de decisão.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho e teste individual escrito, concretamente: 

1. Trabalho de grupo – aplicação de um modelo de dados com recurso à aplicação Microsoft Access: 40% 

2. Teste individual escrito: 60% 

Têm dispensa de exame final os alunos cuja média ponderada seja superior a 10 valores. 
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