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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: 9152322; 9994322 – Gestão das Operações 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 345 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernando José Calado e Silva Nunes Teixeira  

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       60                                     90 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A planificação do produto; 

- A gestão e controlo de produção; 

- Verificação de qualidade; 

- Análise de métodos; 

- Gestão de Stocks – O que comprar? Como comprar? Onde comprar? 

- Conhecer o papel da logística nas organizações; 

- Técnicas e ferramentas de logística a utilizar na gestão empresarial. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Gestão da Produção 

• Introdução 

• A organização e a função produção 

• Topologia da produção 

• Concepção do sistema de produção; 

• Planeamento e controlo de produção; 

• O custo de produção; 

Gestão de Aprovisionamentos 

• Introdução; 

• Custos Associados a um Sistema de Gestão de Stocks; 

• Gestão Económica dos Stocks; 

• Compras; 

Logística 

• Conceito de logística; 
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• Atributos logísticos; 

• Actividades logísticas; 

• Princípios da Gestão da Armazenagem; 

• Princípios de Gestão do Transporte. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A organização da unidade curricular permite que o aluno desempenhe um papel central, onde as metodologias de ensino e 
avaliação lhe permitem a frequência de várias formas de aprendizagem. Nas horas de contacto os alunos têm oportunidade de 
aprender quer com situações de exposição de matéria ou a exposição de casos e experiências com os seminários. Ao nível do 
tempo de trabalho autónomo, os alunos têm oportunidade de investigar e pesquisar com autonomia constatando com entidades, 
consultando a internet, pesquisando bibliografia, realizando trabalho de campo de observação, analise e reflexão. A unidade 
pretende com a diversidade de formas de aprendizagem contribuir para que os alunos adquiram diversas competências 
fundamentais numa sociedade moderna e cada vez mais exigente. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas onde serão apresentados os conceitos essenciais ao dispor de um gestor de operações; 

Aulas práticas onde serão aplicados os conceitos teóricos na resolução de casos práticos e exercícios; 

Disponibilização de elementos de aprendizagem na plataforma de e-learning Moodle. 

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

As metodologias de ensino e avaliação utilizadas são adequadas uma vez que, visam atingir directamente os objectivos 
propostos na unidade, permitindo aos alunos a aquisição de competências fundamentais através de diferentes formas de 
aprendizagem promovidas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Dois testes excritos. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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3. Courtois, A.; Pillet, M.; Martin-Bonnefous, C. (2006) “Gestão da Produção”, 5ª edição, Lidel – Biblioteca Indústria & Serviços, 
Lisboa; 

4. Rodrigues, C. (2008), Introdução à Gestão das Operações, Editora Rei dos 

Livros, Lisboa; 

5. Roldão, V. e Ribeiro, J. (2007), Gestão das Operações – Uma abordagem Integrada, Monitor, Lisboa.      
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