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Objetivos de Aprendizagem
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a.Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicação prática integrada dos conhecimentos adquiridos nas
diversas unidades curriculares ao longo do curso.
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b.Desenvolver e consolidar os conhecimentos adquiridos pelos alunos e proporcionar uma efectiva ligação
da teoria à prática.

o

c.Desenvolver o espírito de inovação e iniciativa dos alunos.

pa

d.Desenvolver as capacidades para trabalhar em equipa e para resolver problemas

ra
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Learning Outcomes of the Curricular Unit

o

a. Give students the opportunity to apply the knowledge acquired in the various curricular units throughout
their study.
b. Develop and consolidate the knowledge acquired by students and provide an effective connection between
theory and practice.
c. Develop an innovative and initiative spirit in students.
d. Develop team work and problem solving skills.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)
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Os trabalhos a realizar poderão ser de diferente natureza indicando-se, a título de exemplo, os seguintes:
- Elaboração de um projecto empresarial que tenha por base a constituição de uma empresa a partir de um
negócio com características inovadoras ou a reformulação, nesta mesma base, de uma empresa já
existente;
- Elaboração de um projecto no seio de uma empresa com vista à resolução de um problema detectado;
- Elaboração de um projecto de desenvolvimento de uma empresa familiar do aluno;
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Syllabus (Lim:1000)
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The work carried out by students in this course will be of various natures, such as:
- a business project based on the constitution of a company from a business with innovative features; or
reformulating an existing company;
- a project within a company with the aim of solving a previously detected problem.
- a project of developing the student¿s family business

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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Sessões em sala de aula: Sessões dedicadas à decisão dos temas dos trabalhos e definição do modelo de
negocio ou do plano de trabalho que se irá realizar e apresentação dos trabalhos para toda a turma. Numa
segunda fase, é feita uma sistematização, por parte dos docentes, de conhecimentos relevantes nos
domínios do marketing e finanças. No final, os alunos fazem uma segunda apresentação do trabalho
realizado. Podem ser realizadas sessões fora da sala de aula.
Avaliação: através de apresentação oral do trabalho escrito e discussão pública efetuada perante um júri
constituído pelos docentes da unidade curricular e por outro docente do Departamento de Gestão, nomeado
pelo Diretor de Curso, sob proposta daqueles.
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Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
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Classroom sessions: Sessions devoted to the decision of the themes of work and definition of the business
model or work plan that will perform the work and presentation for the whole class. In a second phase, a
systematization is made ??by teachers, relevant knowledge in the areas of marketing and finance. In the end,
the students make a second presentation of the work done. Sessions can be conducted outside the
classroom.
The evaluation is done through oral presentation of written work and public discussion conducted before a
jury composed by teachers of the course and the other faculty of the Department of Management, appointed
by the Course Director, on a proposal from those.
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Observações
«Observações»
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Observations
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Observações complementares
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