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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2022/2023

TeSP - Gestão Comercial e Vendas

Técnico Superior Profissional

Plano: Despacho n.º 12803/2021 - 29/12/2021

Ficha da Unidade Curricular: Projecto Aplicado

ECTS: 6; Horas - Totais: 162.0, Contacto e Tipologia, T:14.0; PL:42.0; OT:14.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 600221

Área de educação e formação: Comércio

Docente Responsável

Jorge Manuel Marques Simões

Professor Adjunto

Docente(s)

Sílvio Manuel Valente da Silva

Professor Adjunto

Jorge Manuel Marques Simões

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Elaboração de um trabalho individual ou em grupo (projecto aplicado) em que o aluno (os) utilize

no tratamento do tema o conhecimento adquirido no desenvolvimento curricular. Saber elaborar

com metodologia um projecto.

Conteúdos Programáticos

As aulas têm a metodologia de trabalho em projecto, em que os alunos trabalham em

grupo/individual. Planeamento, objectivos, programas, acções. Campo organizacional , recursos,

pressões, tecnologia e mudança.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

Análise e apresentação de casos e dos projectos associados. Noções gerais de organização,
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recursos e capacidades. A construção de um projecto: Planeamento, Objectivos, programas

projectos e acções. O comportamento organizacional os recursos e pressões, a tecnologia e a

mudança. Os incentivos a projectos, as informações gerais e especificas.

Metodologias de avaliação

Avaliação continua: elaboração de um projeto aplicado, com apresentação e discussão e

avaliação. 100%

Exame: elaboração de um projecto aplicado com apresentação, discussão. 100%

Software utilizado em aula

Não aplicável

Estágio

Não aplicável

Bibliografia recomendada

- Incentivos ultima revisão, P. (0). portaldosincentivos Acedido em 20 de abril de 2016 em
www.portaldosincentivos.pt

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Elaboração de um trabalho individual ou em grupo (projecto aplicado) em que o aluno (os) utilize

no tratamento do tema o conhecimento adquirido no desenvolvimento curricular. Saber elaborar

com metodologia um projecto. Integração do conhecimento adquirido no plano curricular.

Metodologias de ensino

Realização de apresentações, análise de estudos de casos esclarecimento de dúvidas e

acompanhamento dos trabalhos. Apoio na escolha de temas, desenvolvimento do problema,

definição de instrumentos, etapas, análise de dados e metodogia.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A metodologia permite analisar e criticar os casos expostos conferindo capacidade para a

realização da elaboração de projectos.

Língua de ensino

Português
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Pré-requisitos

Não aplicável

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
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