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Plano / Plan:
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Curso / Course:

Licenciatura em Marketing
Marketing

Grau / Diploma:

Licenciado

Departamento / Department:

Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area:

Marketing, Opção Livre
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Designação da Unidade Curricular / Curricular Unit:

3

Ano Curricular / Curricular Year:

o

Período / Term:

eit

ECTS:

ef

Horas de Trabalho / Work Hours:

ra

Horas de Contacto/Contact Hours:

S2
13, 4
0000:00 ; 0344:30

(TC) Trabalho de
Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
0000:00 ;
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical: 0019:30

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0000:00 ;
0019:30

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical
Labs:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

(S) Seminário/Seminar:

0000:00

0000:00
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(T) Teóricas/Theoretical:

Docente Responsável / Responsible Teaching
[3335] Bruno Emanuel Morgado Ferreira
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Docentes que lecionam / Teaching staff
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[3156] MARIA ISABEL DIAS RODRIGUES
[3335] BRUNO EMANUEL MORGADO FERREIRA
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Objetivos de Aprendizagem

ra

Pretende-se com a presente unidade curricular introduzir o espírito e metodologia de trabalho para a
realização de um projeto, estimulando a capacidade empreendedora e criando competências para que os
alunos sejam interventivos no desempenho da sua atividade profissional. Assim, especificamente,
pretende-se que o aluno seja capaz de:
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- Desenvolver um Projeto ao longo do semestre que contemple a integração dos diversos conhecimentos e
competências adquiridos pelo aluno ao longo do seu percurso académico;
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- Desenvolver e consolidar os referidos conhecimentos e competências e proporcionar uma efetiva ligação
da teoria à prática;
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- Demonstrar autonomia e dinâmica de trabalho individual e/ou em equipa e demonstrar capacidade
continuada de adquirir novas competências.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit

This course aims to introduce the spirit and methodology for carrying out a project, encouraging
entrepreneurship and creating skills so that students are interventional in carrying out their professional
activity. Thus, specifically, it is intended that the student is able to:
- Develop a project during the semester covering the integration of diverse knowledge and skills acquired by
students throughout their academic career;
- Develop and consolidate such knowledge and skills and provide an effective link theory to practice;
- Demonstrate that they are able to work individually or in group and are able to continually adquire new
competences.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)
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A unidade curricular de Projeto, dada a sua especificidade, não tem conteúdos programáticos pré-definidos à
semelhança das outras unidades curriculares. Os trabalhos a realizar por cada grupo poderão ser de
diferente natureza indicando-se, a título de exemplo, os seguintes:
- Elaboração de um projeto de desenvolvimento de um produto/serviço atravessando todas as fases de
criação de valor, essencialmente aquelas que aplicam as ferramentas de marketing para chegar ao
consumidor
- Elaboração de um projeto empresarial que tenha por base uma ideia de negócio com características
inovadoras ou a reformulação, nesta mesma base de uma empresa já existente
- Elaboração de um projeto no seio de uma empresa com vista à resolução de um problema detetado
- Elaboração de um novo projeto ou aperfeiçoamento do projeto desenvolvido ao longo do segundo ano
letivo para que possa ser sujeito a validação junto de concursos nacionais ou internacionais
- Organização do Evento
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Syllabus (Lim:1000)
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In this Unit specific subjects are not taught. Instead, classes consisting of in the monitoring of custom work
done by students are given. The expertise has been acquired in other units of the course curriculum.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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A metodologia de ensino assenta essencialmente no acompanhamento personalizado pelos docentes nas
diferentes áreas interdisciplinares a cada grupo de trabalho. Os alunos serão acompanhados durante a
elaboração do projeto. No caso de os alunos participarem na organização do Evento Mark¿it, existem
reuniões todas as semanas com os responsáveis pelo evento.
Para obter aprovação a esta unidade curricular aluno terá de:
- Elaborar um trabalho escrito
- Reunir regularmente com o(s) orientador(es) do projeto
- Apresentar e discutir oralmente o projeto
A aprovação na unidade curricular é obtida com a classificação mínima de 10 valores, sendo esta ponderada
através dos parâmetros a seguir indicados:
- Avaliação contínua decorrente das reuniões obrigatórias com os docentes responsáveis;
- Elaboração do trabalho escrito;
- Apresentação e discussão oral do trabalho.
A avaliação da equipa organizadora do Evento Mark¿it é feita unicamente pelos orientadores dessa equipa.
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Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
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The teaching methodology is essentially based on personalized monitoring by teachers of different
interdisciplinary areas each working group. They are taught some classes involving the expository method.
Students will be monitored during the following phases:
First Stage: Preparation of design work to be done;
Second Phase: Methodology and literature gathering;
Stage Three: Fieldwork and data analysis;
Phase Four: Development of the "written work";
Fifth Step: Preparation of the oral presentation.
The approval is obtained in the course with a minimum classification of 10 values, which are obtained
considering the following parameters:
- Continuous assessment resulting from the mandatory meetings with teachers responsible;
- Preparation of written work;
- Oral Presentation and discussion of the work.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)

ce

Dada a natureza da unidade curricular, não é utilizada nenhuma bibliografia específica. O aluno faz a sua
própria pesquisa bibliográfica de acordo com o trabalho que está a desenvolver e os orientadores
recomendam bibliografia.
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Bibliography (Lim:1000)

There is no specific recommended Bibliography for this course, given the nature of the curricular unit.
Students must do their own research, although Bibliography can also be recommended by the supervisors
according to the project that they are carrying out.

Observações
«Observações»
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Observations
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«Observations»
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Observações complementares
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