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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender a gestão de projetos atual e os seus benefícios para a sua vida profissional e profissional.
2. Compreender o sucesso do projeto sistemático: iniciação, planeamento, execução, controlo e finalização.
3. Utilização de métodos de gestão relevantes quando se lida com partes interessadas no projeto internas e externas.
4. Desenvolver o template do projeto que inclua elementos de necessidades de negócios, descrição sumária do projeto, cronograma e custo, avaliação de
stakeholders, pressupostos, riscos e restrições.
5. Controlar o projeto num mercado crescentemente global.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender e aplicar conceitos de inglês para negócios e fundamentos de gestão

Conteúdo da unidade curricular
Análise do ciclo de vida de um projeto. Iniciação do projeto inclui a inicialização, organização e apresentação de propostas. A implementação do projeto inclui
planeamento, programação, orçamentação e controlo. Execução do projeto. Principais características dos projetos internacionais.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à gestão de projetos
- Definição, objetivos e conceção de um projeto
- Tipologia dos projetos
- A evolução da gestão de projetos
2. Início do projeto
- Gestão do projeto vs operacional
- O Gestor do projeto
- Avaliação do projeto
- Sucesso e falhanço na gestão do projetos
- Ciclo de vida do projeto
- Desenho organizacional
- Estabelecimento de uma estrutura organizacional apropriada
- A gestão dos recursos humanos do projeto
- Táticas de comunicação
- Resolução de conflitos
3. Planeamento do projeto
- Seleção do projeto
- Âmbito e bases do projeto
- Ferramentas de planeaento do projeto (gestão do tempo do projeto e gestão de custos do projeto)
- Gestão da qualidade do projeto
- Gestão de risco do projeto
4. Execução do projeto
- Métodos de pesquisa de parceiros internacionais e contratos de acordos com os parceiros
- Influencia da cooperação intercultural na gestão de projetos internacionais
- Implementação e fecho do projeto
5. Projetos internacionais
- Gestão de projetos globais
- Métodos de pesquisa de parceiros internacionais e contratos de acordos com os parceiros
- Influencia da cooperação intercultural na gestão de projetos internacionais
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas, com recursos audiovisuais baseados no "aprender fazendo", envolvendo a participação ativa dos alunos por meio de intervenções, trabalho
individual e de grupo e resolução de problemas e casos. Estudos de caso da vida real são incorporados em palestras para que os alunos apliquem a teoria na
prática num contexto real e ajudem a consolidar os resultados da aprendizagem.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Apresentações - 60% (Elaboração de trabalhos e apresentação)
- Exame Final Escrito - 40% (Realização de um exame final obrigatório, individual e sem consulta)
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 100% (Realização de um exame final obrigatório, individual e sem consulta)
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Alternativas de avaliação
3. Alternativa 3 - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Realização de um exame final obrigatório, individual e sem consulta)
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