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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Aplicar e consolidar conhecimentos teóricos adquiridos nas várias áreas científicas do curso, através da sua aplicação em contexto empresarial real;
2. Demonstrar capacidade para resolver problemas de gestão empresarial internacional e tomar decisões em ambiente empresarial real;
3. Desenvolver e consolidar capacidades e competências de auto aprendizagem e de trabalho em equipa demonstrando capacidade de adaptação e sentido de
responsabilidade profissional;
4. Manifestar capacidade e competências de integração e relacionamento com profissionais de diferentes nacionalidades e ramos de especialidade;
5. Discutir de forma crítica e sustentada problemas de gestão empresarial e apresentar, de forma escrita e oral, propostas de solução viáveis, devidamente
fundamentadas;
6. Apresentar, teórica e empiricamente, de forma consistente e cientificamente fundamentada soluções práticas para problemas teóricos na área da gestão
empresarial internacional;
7. Selecionar informação relevante e gerar e manusear bases de dados científicas e empresariais de forma a elaborar um relatório final de curso na área de gestão
empresarial internacional.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Aplicar os conhecimentos adquiridos na área da gestão internacional de negócios;
2. Dominar a língua inglesa para negócios.

Conteúdo da unidade curricular
Integração do aluno na atividade da empresa de acolhimento, com a participação em diferentes níveis e áreas funcionais, num contexto de gestão empresarial
internacional. Desenvolvimento de um relatório final de curso, de acordo com os objetivos e plano de trabalho definido para o estágio em ambiente empresarial real.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Integração do aluno na atividade empresarial da empresa de acolhimento, nomeadamente através de:
- Definição dos fatores de internacionalização e modalidades de penetração nos mercados internacionais
- Definição de estratégias de entrada e saída de mercados (marketing e estratégia internacional)
- Definição de políticas e estratégias empresariais de implementação de negócios internacionais
- Pesquisa de mercado
- Avaliação da performance empresarial de empresas internacionais e definição da estratégia financeira
- Controlo de gestão, introdução de inovação e de estratégias de produção e distribuição
- Gestão de recursos humanos e equipas de trabalho multinacionais
- Análise do contexto económico, legal, social e político dos mercados internacionais
- Geração, criação e implementação de ideias para desenvolvimento de negócios internacionais
2. Apresentação, escrita e oral, de um relatório final de curso que contenha:
- Discussão, fundamentada, de um problema teórico na área da gestão de negócios internacionais
- Apresentação de uma possível solução empírica para a problemática teórica em discussão

Bibliografia recomendada
1. Horn, R. (2012). Researching and Writing Dissertations: a Complete Guide for Business and Management Students (2nd Edition). Chartered Institute of Personnel
and Development.
2. Mackevic, V. (2016). How to Write First-Class Business Essays and Dissertations. Hallow Books and Mackevic.
3. O'Gorman, K., & MacIntosh, R. (2015). Research Methods for Business and Management: A Guide to Writing Your Dissertation (2nd Edition). Goodfellow
Publishers Limited.
4. Rayner, S., & White, B. (2014). Dissertation Skills: For Business and Management Students (2nd Edition). Cengage Learning EMEA.
5. Bibliografia específica será utilizada por cada aluno face ao seu estágio e tema do relatório final / Specific bibliography will be used by each student regarding their
internship and thesis´ theme.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Realização de um estágio curricular (não remunerado) em ambiente empresarial real. Cada aluno terá um orientador académico e um supervisor na empresa cuja
função é auxiliar o aluno na elaboração, desenvolvimento e prossecução de um plano de trabalho previamente estipulado. Ao orientador académico caberá a tarefa
de orientar o aluno no desenvolvimento do relatório final de curso através de OT.

Alternativas de avaliação
- Alternativa única - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 50% (Relatório de estágio e avaliação da empresa)
- Relatório e Guiões - 40% (Relatório final de curso)
- Discussão de Trabalhos - 10% (Apresentação e discussão pública do relatório de estágio e do relatório final de curso)

Língua em que é ministrada
Inglês
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