Unidade Curricular Seminário

Área Científica

Redes e Sistemas de Computadores/Ciências da
Computação/Sistemas de Informação

Escola

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo

Licenciatura em

Informática e Comunicações

Ano Letivo

2019/2020
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3

Nível

1-3
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Semestral
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2
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Horas totais de trabalho
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-
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E

-
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-

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)

Anabela Neves Alves de Pinho

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Articular os conteúdos curriculares abordados ao longo da licenciatura com novas temáticas relevantes para a sua atividade profissional;
2. Ter uma atitude crítica, conseguindo contribuir para um debate;
3. Compreender novos conceitos e sintetizá-los.

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

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
O conteúdo programático desta unidade curricular será definido em cada ano letivo. Serão abordados temas relevantes para a atividade profissional dos alunos,
complementares aos abordados nas restantes unidades curriculares, permitindo reforçar o seu perfil profissional, quer ao nível das competências específicas quer
ao nível das competências gerais.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- O conteúdo programático desta unidade curricular será definido em cada ano letivo.

Bibliografia recomendada

Métodos de ensino e de aprendizagem
Esta unidade curricular consiste num conjunto de sessões, podendo incluir palestras, debates, cursos breves e visitas de estudo, conduzidas por docentes e/ou
outros especialistas das áreas abordadas. Será promovido o debate, a reflexão e a aplicação dos conhecimentos, através da realização de relatórios críticos,
trabalhos práticos e de pesquisa.

Alternativas de avaliação
- Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 100% (A Nota Final é obtida pela ponderação do esforço individual atribuído a cada item do seminário.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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