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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

• Dar a conhecer e familiarizar os alunos com as principais áreas funcionais da 

empresa e com a forma como estas áreas se relacionam entre si. 

• Transmitir as bases para uma compreensão das diferentes situações que os alunos 

poderão vir a enfrentar no mundo empresarial. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Capítulo 1 - Noções Fundamentais de Gestão de Recursos Humanos 

Capítulo 2 - Noções Fundamentais de Marketing 

Capítulo 3 - Noções Fundamentais de Gestão da Produção 

Capítulo 4 - Breve Referência à Gestão Financeira 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir 

para a formação integral do futuro profissional da área da gestão. 

Para tal o conteúdo apresentado visa a formação e preparação dos alunos sensibilizando-os 

para a necessidade do saber-ser, do saber-estar e do saber-fazer, no domínio operacional e 

instrumental. 

No final o aluno deverá, de forma autónoma, poder desenvolver produtivamente a sua 

atividade na aplicação dos fundamentos de gestão nas empresas/organizações onde venha 

a estar integrado. 

4. BIBLIOGRAFIA 

Câmara, Pedro B. et all (2003). Humanator: Recursos Humanos & Sucesso Empresarial. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

Chiavenato, Idalberto. (2003). Administração de Recursos Humanos: Fundamentos Básicos. 

5ª ed. São Paulo: Ed. Atlas. 

Courtois, Alain, et all. (2007). Gestão da Produção. 5ª ed. Lisboa. Lidel - Ed. Técnicas, Lda. 

GFUC Previsto 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/10221
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Ferreira, M., Santos, J., Reis, N. e Marques, T. (2010). Gestão Empresarial. Lisboa. Lidel - 

Ed. Técnicas, Lda. 

Lisboa, João, et all. (2004). Introdução à Gestão das Organizações. Porto: Grupo Editorial 

Vida Económica. 

Martins, A. et all. Manual de Gestão Financeira Empresarial (2011). Coimbra. Ed. Coimbra 

Editora. 

Pires, Aníbal (2002). Marketing: Conceitos, Técnicas e Problemas de Gestão Lisboa: Editorial Verbo. 

Kotler, P. (2005). Marketing Essencial: Conceitos, Estratégias e Casos. Brasil. Ed. Prentice 

Hall. 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Resolução de 
problemas; Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões 
de colaboração periódica.  
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente do 
IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 

REGRAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação Continua:  resultará da realização de 2 Mini-Testes, com nota mínima de 7 valores. Caso não 
seja obtida esta nota o aluno será excluído deste tipo de avaliação e remetido para exame. A nota final 
nesta opção resultará da média dos mini-testes. 

Avaliação na época de Exame Normal: O estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação 
contínua ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame for igual ou 
superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na data marcada pela Direção da ESTG. 

Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação quando a 
classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na 
data marcada pela Direção da ESTG. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - ganhar conhecimentos na área 
da Gestão Empresarial através da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização 
de meios audiovisuais e plataformas de ensino à distância (plataformas moodle e colibri/zoom); 

Estudo de casos e Resolução de problemas – ganhar conhecimentos e competências com vista a 
compreender a importância da Gestão Empresarial, implicando uma abordagem prática através de estudo 
de casos e resolução de problemas; Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões são: 
Método afirmativo com interligação entre a técnica expositiva e demonstrativa; Método de interação grupal 
com recurso à técnica de role Play, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem 
e da coordenação das tarefas práticas no domínio da discussão de case-studies. 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - participar de forma interventiva e pró-ativa na elaboração e 
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discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a capacidade crítica de ação ao 
nível da análise dos principais conceitos de Gestão Empresarial e sua inter-relação, bem como ao nível 
dos objetivos da Gestão Empresarial. 

Sessões de colaboração periódica - reforçar a sua capacidade de atuação crítica e consolidar 
conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para otimizar o seu 
desempenho na área da Gestão Empresarial. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A opção pela Avaliação Contínua impõe a assistência a pelo menos 60% das aulas. 
 

Guarda, 30 de junho de 2021 

 
 
 
 

______________________________ _________________________________ 

Mestre Ana Oliveira                        Prof. Doutor Amândio Baia 

(Docente da UC)                        (Coordenador da Área Disciplinar) 


