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Ano 1 Semestre 2 Horas de trabalho globais 

Docente   Total 84 Contacto 45 

Coordenador da área   

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

(1) compreenderem a importância de saber redigir relatórios técnicos claros, 

organizados e precisos;  

(2) estabelecerem parâmetros para a apresentação de análises de informação complexa 

de forma adequada para leitores sem formação técnica;~ 

(3) criarem esses documentos no Microsoft Word. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Relatórios 

1.1. Tipos de relatório: identificar os formatos básicos  

1.2. Elementos da estrutura de um relatório técnico. 

1.3. Características de um texto técnico: objetividade, clareza. 

1.4. Organização das ideias: destacar a informação essencial e a síntese eficaz. 

2. A Qualidade do Relatório 

2.1. Regras básicas para garantir a qualidade gramatical do relatório (ortografia e 

estrutura sintática). 

2.2. Erros a evitar: ambiguidade, chavões, tautologias, coloquialismos  

2.3. Como utilizar as fontes de informação (citações, comentários e referências). 

3.  Software de processamento de texto e de apresentações na elaboração de 

relatórios técnicos. 

3.1. Edição de texto (Word: formatação de blocos e parágrafos, régua, páginas e 

margens, inserção e formatação de objetos e de tabelas, criação de seções, 
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numeração de páginas, cabeçalhos e rodapés, índices e remissões, 

hiperligações, marcadores e referências cruzadas) 

3.2. Preparação de apresentações. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

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

pois: 

- Os pontos 1 e 2 dos conteúdos programáticos concretizam os objetivos (1) e (2); 

- O ponto 3 dos conteúdos programáticos concretiza o objetivo (3). 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

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

exercícios de aplicação na sala de aula; análise e discussão de documentos em pequenos 

grupos.  
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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. 

 

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) 

 


