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Resultados da aprendizagem e competências

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

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Desenhar e projetar um processo de investigação.
2. Identificar tecnologias de informação inovadoras e avaliar o seu potencial de negócio.
3. Identificar as metodologias, os métodos e as técnicas mais adequadas aos processos de inovação e investigação, nos domínios das tecnologias e sistemas de
informação.
4. Gerir ou coordenar um processo de investigação científica desenvolvido em ambiente profissional ou académico.
5. Redigir relatórios e artigos de publicação de resultados de investigação.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender os principais conceitos e tecnologias do domínio dos sistemas de informação.

Conteúdo da unidade curricular
A UC envolve a realização de um trabalho com um dos seguintes perfis: Dissertação de natureza científica e original; Projeto original, objecto de relatório final;
Estágio de natureza profissional, objeto de relatório final.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Dissertação.
- A dissertação contempla um trabalho de investigação ou desenvolvimento, original ou inovador.
2. Projecto.
- O projeto deve ser caracterizado por um trabalho original e integrador de conhecimentos adquiridos.
3. Estágio de natureza profissional.
- O estágio de natureza profissional contempla a realização de um trabalho de índole profissional.

Bibliografia recomendada
A bibliografia deverá recomendar-se em função do tipo e natureza do trabalho a desenvolver.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Orientação tutória durante todo o ano letivo em que decorre o trabalho de Dissertação/Projeto/Estágio Profissional.

Alternativas de avaliação
- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 100%

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Inglês
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