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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1) Caracterizar e compreender os sistemas de informação e as tecnologias de informação 

2) Modelar e implementar bases de dados com recurso ao Microsoft Access 

3) Planificar e coordenar projetos com recurso ao Microsoft Project  

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Dados, Informação e Conhecimento 

1.1. Informação, Sistemas de Informação e tecnologias de Informação: importância, impacto, 

custos de utilização 

1.2. Gestão da informação 

1.3. Modelos e estratégias dos SI/TI nas organizações 

2. Conceitos sobre bases de dados 

2.1. Gestão e administração de bases de dados 

2.2. Modelos de dados 

2.3. Conceção de bases de dados 

2.4. Modelo Entidade-Relacionamento  

3. Microsoft Access 

3.1. Processo de criação de bases de dados e tabelas 

3.1.1. Criação/Edição de tabelas 

3.1.2. Introdução, pesquisa e ordenação dos dados 

3.2. Consulta de seleção, acrescentar, atualizar, eliminar e união 

3.2.1. Operações estatísticas na consulta 

3.2.2. Ordenação e filtragem em modo vista folha de dados 

3.3. Formulários 

3.3.1. Criar e personalizar formulários 

3.3.2. Sub formulário 

3.4. Relatórios 

3.4.1. Criar e personalizar relatórios 

3.5. Macros 

3.5.1. Criar e aplicar macros 

4. Gestão de Projetos 

4.1. Fases do projeto 

4.2. Planeamento 

4.3. Microsoft Project: Criar e gerir um projeto 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo 1, coerente com o objetivo 1, permite que os alunos identifiquem e compreendam a 

estrutura dos sistemas de informação e a sua integração com as tecnologias da informação. 

Os conteúdos 2 e 3, coerentes com o objetivo 2, permitem ao aluno desenvolver novos 

conhecimentos no que diz respeito ao modelar, criar e manipular novas bases de dados utilizando 

para tal o Microsoft Access.  

O conteúdo 4, coerente com o objetivo 3, permite aos alunos compreender os conceitos de 

modelação e de gestão de projetos com recurso à ferramenta da Microsoft o Microsoft Project. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 
A metodologia de ensino privilegia a componente prática explorando as ferramentas da Microsoft, 

Access e Project. A lição expositiva online consiste na transmissão de conceitos e conhecimentos 

sobre os sistemas de informação e sua integração com as tecnologias de informação e comunicação.  

Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente 
do IPG, as sessões decorreram em regime online e/ou regime presencial.  
 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 
 

Avaliação contínua:  

1. Planeamento e desenvolvimento de um trabalho prático de grupo (MsAccess - 40%). 

Apresentação e defesa trabalho Realização de uma frequência online com três partes 

(60%): 

a) Escolha múltipla - questões teóricas (10 valores) 

b) Resposta aberta com envio de conteúdo em texto/imagem - Modelo ER para uma 

Aplicação Informática (8 valores)  
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c) Resposta aberta - Realização de alterações num projeto fornecido ao aluno de 

forma a dar resposta a uma série de questões acerca do projeto (ex. Data de 

términus, duração, custo, etc.) (2 valores) 

 

Exames (Normal, Recurso, finalista, Especial): 

Realização de uma frequência online com três partes (100%): 

a) Escolha múltipla - questões teóricas (10 valores) 

b) Resposta aberta com envio de conteúdo em texto/imagem - Modelo ER para uma 

Aplicação Informática (8 valores)  

c) Resposta aberta - Realização de alterações num projeto fornecido ao aluno de forma 

a dar resposta a uma série de questões acerca do projeto (ex. Data de términus, 

duração, custo, etc.) (2 valores) 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Com o intuito dos alunos adquirirem os objetivos, as competências e os conhecimentos no âmbito 

das tecnologias de informação, o programa divide-se em duas partes, em si complementares 

utilizando diferentes metodologias de ensino.  

Uma primeira onde são abordados conceitos sobre dados, sistemas de informação e tecnologias 

de informação na vertente da gestão de informação. Estes conteúdos são apresentados aos 

alunos de forma expositiva e interativa, através da exibição on-line de vídeos e da apresentação 

de exemplos práticos. Nesta primeira parte é pedido aos alunos que exprimam a sua opinião de 

forma crítica. 

Uma segunda parte onde o aluno deve modelar, implementar e gerir bases de dados e projetos 

utilizando para tal o Microsoft Access e o Microsoft Project. A modelação de bases de dados e de 

projetos é realizada através da resolução de problemas reais, trabalhos práticos, que permitam 

ao aluno desenvolver e compreender toda a estrutura deste tipo de projetos. 

Guarda, 30 de junho de 2021 

Assinaturas: 
 
_____________________________  ____________________________ 

Mestre Paulo Nunes    Profª. Doutora Maria Clara Silveira 
          (Docente da UC)     (Coordenadora da área disciplinar)  
 


