Unidade Curricular Opção I - Avaliação e Gestão de Projetos
Mestrado em

Tecnologia Ambiental

Ano Letivo

2016/2017

Tipo

Semestral
81

Horas totais de trabalho

Área Científica

-

Escola

Escola Superior Agrária de Bragança

Ano Curricular

1

Nível

2-1

Semestre

1

Código

1076-409-1104-01-16

Horas de Contacto

T

-

TP

30

PL

-

TC

3.0

Créditos ECTS

-

S

-

E

-

OT

20

O

-

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

António José Gonçalves Fernandes

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Organizar o dossier de avaliação de um projecto
2. Analisar os estudos económico-financeiros do projecto
3. Aplicar instrumentos ao planeamento de projectos
4. Fazer o acompanhamento e controlo de projectos

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não tem

Conteúdo da unidade curricular
1. Conceitos introdutórios 2. Análise da rendibilidade e viabilidade financeira de projectos 3. Gestão de projectos

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos introdutórios
- conceito de projecto
- tipologias de projectos
- fases de desenvolvimento de um projecto
- ópticas de avaliação
- estudos de viabilidade
2. Análise da rendibilidade e viabilidade financeira de projectos
- construção dos elementos base para a avaliação de projectos
- o cash-flow do projecto
- o conceito de actualização
- critérios de avaliação
- avaliação a preços correntes e avaliação a preços constantes
- análise do risco
- o financiamento do projecto
- análise de projectos pós decisão de financiamento
3. Gestão de projectos
- o processo da gestão de projectos
- etapas do planeamento
- o planeamento do tempo de execução, dos recursos físicos e dos recursos financeiros
- o controlo do projecto
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Expositiva Demonstrativa Interactiva

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50%
- Trabalhos Práticos - 50%
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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