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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade visa fornecer aos alunos(as)competências necessárias para: 

(1) utilizarem folhas de cálculo, como o Microsoft Excel, ou outras no formato open 
source;  

(2) compreenderem o poder das folhas de cálculo em situações que requeiram análises 
quantitativas; 

(3) manipularem os dados em função de objetivos a concretizar. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceitos básicos de folha de cálculo. Inserção e edição de dados. 

2. Formatação de células e folhas; gerir a folha; Impressão 

3. Partilha e manutenção do livro: Importação e exportação de dados; 

4. Contagens, ordem e arredondamentos 

5. Analisar e organizar dados: Noção de tabela; filtragem, ordenação e subtotal 

6. Analise gráfica 

7. Processo de cálculo: dados, funções e referências absolutas e relativas 

8. Somas simples e condicionadas 

9. Funções Estatísticas: Médias simples ponderadas e condicionadas  

10. Funções Lógicas 

11. Mensagens de erro e funções de informação 

12. Aritmética de datas 

13. Funções de texto 

14. Funções de pesquisa e referência 

15. Consolidação, tabelas e gráficos dinâmicos 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, já 

que a concretização dos objetivos (1), (2) e (3) implica a completude dos conteúdos 

programáticos.  

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Martins, António (2013). Excel Aplicado à Gestão, 3ª Edição, Edições. Sílabo, Lisboa. 

Walkenbach, John (2010). Excel 2010 Formulas, Wiley Publishing, inc 

Recomendados: 

Barlow John F. (2005). Excel Models for Business and Operations Management. John Wiley 

and Sons Ltd, EUA. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino utilizadas: lição expositiva; lição interativa; realização de 

exercícios de aplicação na sala de aula e resposta a problemas para avaliação.  

 

Regras de avaliação 

Avaliação contínua: 

a) Exercícios propostos em aula - 30% da nota final; 

b) Trabalho Individual (elaboração de um relatório) - 70 % na nota final. 

A classificação Final igual ou superior a 10 (dez) valores confere aprovação à disciplina. 

 

Para os alunos que não tenham tido aproveitamento ou não tenham optado por este 

processo de avaliação, será realizado um exame. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

O conjunto de métodos de ensino referidos em (5) visam promover a capacidade de 

aprender do aluno, de uma forma autónoma e contínua, e estão orientados para a 

concretização dos objetivos de aprendizagem já referidos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A avaliação contínua está indexada a assiduidade mínima obrigatória de 2/3 das aulas 

lecionadas, à exceção dos alunos trabalhadores estudantes que, no entanto, terão que 

respeitar um prazo de entrega do trabalho previamente definido. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

9. OUTROS 

Data: 

Assinaturas dos docentes, responsável/coordenador/regente da UC ou área/grupo disciplinar 

(Identificar a qualidade antes da assinatura, por exemplo: Coordenador da área disciplinar – Assinatura) 

 


