
Código da Unidade 
curricular

Unidades Curriculares Ano Trimestre Docente Responsável (nome completo) Avaliação periódica? Tipo Data Peso (%) Tipo2 Data2 Peso (%)2 Tipo3 Data3 Peso (%)3
Prova Oral

(Sim OU Não)
Assiduidade

(Sim OU Não)

Unidades curriculares solicitando modalidades não 
substituíveis por exame final 

(anexar pedido e fundamentação)

1638295 Métodos Quantitativos de Gestão 1 1 Manuel Paulo Albuquerque Melo não não não

1638321 Novos Desenvolvimentos em Gestão 1 1 Carlos Alberto Esteves Ferreira Gomes sim apresentações
Apresentações 

distribuidas ao longo 
das aulas

30% trabalhos escritos 13/12/2022 70% Não não

SEM RECURSO. 
Sim: A especificidade das competências a desenvolver 

pelos/as estudantes na  unidade curricular, que implica 
a utilização de ferramentas de pesquisa e identificação 

de temas de investigação, justifica um regime de 
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades 
de avaliação solicitadas pode ser substituída por uma 

parte do exame final.

1638310 Introdução à Metodologia da Investigação 1 2 Rui Pedro Santos Lourenço sim Trabalhos escritos
Final da época de 

exames
100% não não

TRABALHO. 
Considerando que se trata de uma unidade curricular 
de Doutoramento, é essencial que a avaliação exija a 

elaboração de um trabalho individual que não pode ser 
substituído por exame escrito. 

1638304 Metodologias em Ciências da Gestão 1 2 Rui Pedro Santos Lourenço sim trabalhos escritos Final da época de 
exames

100% não não

TRABALHO.
Considerando que se trata de uma unidade curricular 
de Doutoramento, é essencial que a avaliação exija a 

elaboração de um trabalho individual que não pode ser 
substituído por exame escrito. 

3016062 Métodos Estatísticos 1 Opcional 1 Óscar Manuel Domingos Lourenço sim Trabalhos escritos
A entregar uma 

semana após a última 
aula

40% Apresentações 06/01/2023 60% não não

3021340 Comércio Eletrónico e E-Business 1 Opcional 2 Manuel Paulo Albuquerque Melo sim Trabalhos escritos

entrega penultima 
semana + 

apresentação última 
seman

35% Realização de projetos
Participação nas aulas 
inclui desenvolvimento 

de loja eletronica
35% Frequência época de avaliação 30% não não

3017173 eGovernment 1 Opcional 2 Rui Pedro Santos Lourenço sim trabalhos escritos Final da época de 
exames

100% não não

TRABALHO.
Considerando que se trata de uma unidade curricular 
de Doutoramento, é essencial que a avaliação exija a 

elaboração de um relatório de análise de literatura que 
não pode ser substituído por exame escrito. 

3019865 Seleção de Carteiras de Ativos Financeiros 1 Opcional 2 Nuno Miguel Barateiro Gonçalves Silva sim Trabalhos escritos
Entrega até à última 

aula
30% Teste  última aula 70% não não

3021519 Gestão de Informação Geoespacial 1 Opcional 3  Luís Miguel Alçada Tomás Almeida sim Teste
A realizar na aula da 

última semana
40% Realização de projetos

A submeter até 15 dias 
após  a última semana 

de aulas
60% não não

Na época de recurso e épocas especiais os alunos 
podem realizar novo teste computacional e subeter 

novo projeto

Otimização com Meta-heurísticas 1 Opcional 3 Maria João Teixeira Gomes Alves sim apresentações
Apresentações ao 

longo das aulas
30% Realização de projetos

Entrega até ao dia do 
exame

70% não não

Na época de recurso e épocas especiais, os alunos 
podem realizar novo projeto e fazer uma apresentação 
oral no dia do exame; o projeto+ apresentação valem 

100%

3015372 Desempenho Organizacional 1 Opcional 3 Carlos Alberto Esteves Ferreira Gomes sim apresentações
Apresentações 

distribuidas ao longo 
das aulas

30% trabalhos escritos 05/06/2023 70% Não não

TRABALHO.
Sim: A especificidade das competências a desenvolver 

pelos/as estudantes na  unidade curricular, que implica 
a utilização de ferramentas de pesquisa e identificação 

de temas de investigação, justifica um regime de 
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades 
de avaliação solicitadas pode ser substituída por uma 

parte do exame final

3017184 Decisão Multiobjetivo 1 Opcional 3 Maria João Teixeira Gomes Alves sim Resolução de 
problemas

durante as aulas 
(Facultativo)

10% Realização de projetos
Entrega até ao dia da 

Frequência/Exame

40% (ou 50% se não 
participar na 

modalidade 1 de 
Resolução de 
problemas)

Frequência Época normal 50% não não

Na época de recurso e épocas especiais, os alunos 
podem realizr apenas exame (50%) e aproveitar as 

notas do(s) outro(s) elemento(s) de avaliação (50%), ou 
realizar exame+ entrega projeto (100%). O exame é 

obrigatório.

3645367 Projecto de Dissertação 1 Opcional 1,2 ou3 João Paulo Faria Oliveira Costa

Aprovado na 2.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico, de 29 de junho de 2022 (Alterado a 07/12/2022)
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