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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)

Manuela Dolores Ferreira Carneiro

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. Aplicar conhecimentos, ferramentas e técnicas necessários para o desenvolvimento e gestão de um projeto;
2. Organizar, planear e programar as tarefas no tempo;
3. Analisar e avaliar propostas, sugerir soluções e selecionar estratégias;
4. Trabalhar em grupo, respeitar os princípios éticos e demonstrar capacidade critica e de autocrítica;
5. Demonstrar preocupações com a qualidade e a estética do projeto;
6. Adaptar-se a novas situações, produzir novas ideias, ter espírito de iniciativa e empreendedorismo.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Conhecimentos no âmbito das Tecnologias, Comunicação e Ciências Empresariais.

Conteúdo da unidade curricular
O conteúdo do projeto a desenvolver ou do estágio a realizar em contexto real de trabalho deverá ser realizado no âmbito da comunicação social ou da
comunicação organizacional. O uso das tecnologias da comunicação será transversal a qualquer uma das áreas escolhidas. Cada projeto / estágio terá os seus
conteúdos específicos.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Específica de cada projeto / estágio.

Bibliografia recomendada
Bibliografia a indicar pelo orientador em função do projeto / estágio a desenvolver.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Em regime tutorial, o(s) orientador(es) acompanhará(ão), através de um método ativo e interrogativo, a execução de todo o trabalho de projeto/estágio.

Alternativas de avaliação
- Avaliação de acordo com Regulamento da UC - (Ordinário, Trabalhador) (Final)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Inglês
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