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Objetivos

A unidade curricular tem por objetivo colocar os alunos em contacto com os principais conceitos da gestão,
proporcionando uma visão integrada dos processos e das suas diferentes áreas. Pretende-se, assim, abordar o
processo de gestão e a gestão estratégica como área integradora, realçando a importância de alinhar mudança,
estratégia e desempenho através dos envolvimento e empowerment das pessoas.
Neste sentido, são definidos os seguintes objetivos de aprendizagem:
R1: Identificar as especificidades das organizações e o papel da Gestão nas organizações.
R2: Conhecer os conceitos e teorias fundamentais do processo da Gestão nas organizações.
R3: Identificar e interpretar as funções fundamentais da Gestão e a sua interdependência.
R4: Desenvolver a capacidade de pensamento critico relativamente às diferentes perspetivas e práticas da gestão
das organizações.
Resultados da Aprendizagem

R1: Saber definir organização. Identificar os aspetos diferenciadores das organizações por cada um dos diferentes
sectores. Compreender a importância da existência de objetivos bem definidos para o funcionamento de uma
organização
R2: Saber explicar em que consistem os conceitos de eficiência, eficácia, economia, ética, responsabilidade social e
ambiental, competitividade e saber relacioná-los com o desempenho de uma organização. Conhecer e saber
explicar as várias fases e componentes do processo de gestão.

R3: Identificar as funções que integram a atividade de gerir e saber em que consiste cada uma. Saber interpretar
em casos simples a inter-relação das funções de gestão.
R4: Compreender e saber explicar o contributo das principais teorias para a evolução do pensamento em gestão.
Compreender e discutir sobre o potencial das tecnologias de informação e comunicação para a mudança das
organizações e sua gestão. Compreender e discutir sobre a importância da gestão do conhecimento e da
aprendizagem enquanto fatores estratégicos para a competitividade das organizações

Conteúdos Programáticos

1- A GESTÃO E O SEU CONTEXTO
1.1- Conceitos básicos
1.1.1-A Gestão e o papel do Gestor
1.1.2-A Evolução da Gestão
1.2- O contexto atual da Gestão
1.2.1- Globalização
1.2.2-Ética e Responsabilidade Social

2- O PROCESSO DE GESTÃO
2.1- Planeamento e estratégia
2.1.1- Gestão estratégica e competitividade
2.1.2- Análise do meio ambiente externo
2.1.3- Análise do meio ambiente interno
2.1.4- Desenvolvimento de estratégicas
2.2-Tomada de decisão
2.2.1- Modelos de tomada de decisão
2.2.2- Tomada de decisão em grupo
2.3- Organização
2.3.1- Complexidade, Formalização e Centralização
2.3.2- Estruturas organizacionais
2.4- Liderança

2.4-1- Motivação: Teorias e prática.
2.4.2- Liderança: Teorias e desafios.
2.5- Controlo
2.5.1-Perspectivas do controlo na Gestão
2.5.2- Controlo interno
2.5.3- Controlo de gestão: objetivos e instrumentos
3- ÁREAS FUNCIONAIS DA GESTÃO
3.1 Marketing
3.2 Gestão de Produção e Stocks
3.3 Gestão Financeira
3.4Gestão de Recursos Humanos
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

O primeiro objetivo prende-se com a compreensão e explicitação dos principais conceitos da Gestão. Nesse
sentido, no primeiro tópico dos conteúdos programáticos serão abordados os conceitos de organização e de gestão,
os papéis e as competências do gestor. Paralelamente será dada a conhecer, em traços gerais, a evolução da
gestão e os seus principais contributos. No sentido de enquadrar a importância dos conceitos e dos contributos
analisados, será abordado o contexto atual das organizações, com a explicitação de conceitos mais recentes como
a internacionalização, a ética e a responsabilidade social.
Num segundo momento, pretende-se que o aluno fique a conhecer de forma aprofundada o processo de gestão e
as suas diferentes políticas funcionais. O segundo tópico dos conteúdos programáticos dedica-se, por isso, ao
estudo do planeamento e da estratégia como área integradora da gestão, avançando-se posteriormente para a
compreensão quer do processo de decisão quer das funções de organização, de liderança e de controlo. O terceiro
e último tópico consolida o estudo do processo de gestão com a abordagem ao papel estratégico das diferentes
áreas funcionais.
Ao longo das sessões os alunos serão incentivados a desenvolver o seu espírito crítico quer através da análise e
resolução de estudos de caso, quer através de exemplos práticos. Esta abordagem teórico-prática permitirá ao
aluno desenvolver competências de estruturação e fundamentação.
Métodos de Avaliação
Joana Ribeiro Pereira (GAT ; GAT PL)
Avaliação contínua:
· Teste: 50% - nota mínima 8 valores;
· Trabalho prático grupo: 30%- nota mínima 8 valores;
· Participação/intervenção nas aulas- 10%
· Participação nas Aulas Abertas/Workshops/Seminários- 10%

Márcia Duarte (FIN)
Avaliação Contínua
Teste avaliação contínua: 70%;
Casos práticos realizados ao longo das aulas em grupo, com apresentação oral: 15%;
Elaboração de uma cartaz a apresentar uma empresa ou entrevista a realizar a um CEO de uma empresa (em
grupo): 15%:
Não há nota mínima definida para os elementos de avaliação. A nota final tem que ser igual ou superior a 9.5.

O TE pode ser dispensado da elaboração do caso prático e da elaboração do cartaz/entrevista. Nesse caso, a
ponderação relativa a esses elementos será distribuída pelo teste.

Oscarina Conceição (GE; GE PL; CTB)
Avaliação contínua:
· Teste: 60% - nota mínima 8 valores;
· Trabalho prático grupo (com apresentação obrigatória) - 40%.
Esta componente de avaliação (trabalho prático e apresentação) não pode ser feita nem adiada para a época de
exames.
Época Exames:
Exame escrito: 100%
Nota mínima de aprovação à UC: Nota igual ou superior a 9.5 valores.

Rita Gonçalves (CTB PL)
Avaliação contínua:
· Teste: 60% - nota mínima 8 valores;
· Trabalho prático grupo (com apresentação obrigatória) - 40%.
Esta componente de avaliação (trabalho prático e apresentação) não pode ser feita nem adiada para a época de
exames.
Época Exames:
Exame escrito: 100%
Nota mínima de aprovação à UC: Nota igual ou superior a 9.5 valores.

