Regime de transição para o novo plano de estudos da licenciatura em Gestão

No ano letivo de 2015-2016, todos/as os/as estudantes que estiverem a realizar a
licenciatura em Gestão serão integrados/as no novo plano curricular, de acordo com as
seguintes regras.
1. A obtenção do grau de licenciado exige que os/as estudantes perfaçam 180 ECTS.
Os/as estudantes em regime de transição irão ficar com um plano curricular misto,
onde se incluirão as UC em que obtiveram aprovação no antigo plano de estudos,
entretanto extintas ou que possuem correspondência no novo plano de estudos, e
as que vierem a realizar do novo plano de estudos.
2. Na tabela 1, podem verificar as UC em que há correspondência nos dois planos
de estudos. Não devem repetir as UC já realizadas no âmbito do antigo plano de
estudos.
3. Na tabela 2, constam as UC que foram extintas do antigo plano de estudos:
a. se já obtiveram aprovação em 1 ou 2 das UC extintas, estas são creditadas
no currículo como UC opcionais;
b. se já obtiveram aprovação em número igual ou superior a 3 UC, estas são
todas creditadas no currículo;
c. têm ainda de realizar as UC do novo plano de estudos que são precisas
para completar o número de 180 ECTS necessários para obter o grau, de
acordo com o disposto no ponto 4.
4. Os/as estudantes deverão perfazer os créditos em falta, realizando as unidades
curriculares do novo plano de estudos pela seguinte ordem:
a. obrigatórias do novo plano de estudos, constantes da tabela 3;
b. opcionais do novo plano de estudos, constantes da tabela 4.
5. No caso dos/as estudantes carecerem de 24 ECTS (4 unidades curriculares) ou
menos para a obtenção do grau, não tendo obtido aprovação na época especial do
ano letivo de 2014/2015 (novembro/dezembro), poderão inscrever-se noutra
época especial, que ocorrerá em simultâneo com a 1ª época de provas presenciais
do 1º semestre, de acordo com o calendário do ano escolar 2015/16 (Despacho
32/VR/DC/2015) e mediante o pagamento de emolumentos. Esta norma
transitória não se aplica nos anos seguintes.
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ANEXO  TABELAS
Tabela 1  Correspondência entre UC obrigatórias
UC do anterior plano de estudos em que
obteve aprovação
1º ano
Introdução à Estatística Aplicada
Matemática Aplicada à Gestão I
Contabilidade Financeira
Informática de Gestão
Princípios de Gestão
Direito Comercial
Contabilidade de Gestão
Macroeconomia
Marketing
Microeconomia

UC correspondente em que obtém aprovação
no novo plano de estudos
Introdução à Estatística Aplicada
Matemática Aplicada à Gestão
Contabilidade Financeira
Informática de Gestão
Princípios de Gestão
Direito Comercial
Contabilidade de Gestão
Macroeconomia
Marketing
Microeconomia

2º ano
Análise Estatística
Finanças Empresariais
Gestão da Produção e Operações
Gestão de Recursos Humanos
Matemática Aplicada à Gestão II
Avaliação de Projetos
Sistemas de Informação para a Gestão
Gestão da Qualidade e da Inovação
Planeamento e Gestão Estratégica

Análise Estatística
Finanças Empresariais
Gestão da Produção e Operações
Gestão de Recursos Humanos
Matemática Financeira
Avaliação de Investimentos
Sistemas de Informação para a Gestão
Tecnologia e Inovação
Gestão Estratégica

3º ano MINOR GESTÃO EMPRESARIAL
Sociologia das Organizações
Comércio Eletrónico
Marketing de Serviços

Sociologia e Comportamento Organizacional
Economia Digital e e-Business
Marketing de Serviços

3º ano MINOR FINANÇAS EMPRESARIAIS
Contabilidade de Gestão Avançada
Contabilidade Financeira Avançada
Controlo de Gestão
Investimentos Financeiros
Fiscalidade
Auditoria Financeira
Gestão de Instituições Financeiras

Contabilidade de Gestão Avançada
Contabilidade Financeira Avançada
Controlo de Gestão
Investimentos Financeiros
Fiscalidade I
Auditoria Financeira
Contabilidade de Instituições Financeiras
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Tabela 2  UC do antigo plano de estudos extintas
2 º ano
Integração Económica
Minor em Gestão Empresarial
Contabilidade Financeira Avançada (1)
Fiscalidade (1)
Análise de Sistemas de Informação
Economia Regional
Contabilidade de Gestão Avançada (1)
Auditoria Financeira (1)
Gestão de Projetos
Minor em Finanças Empresariais
Finanças Internacionais
Reestruturação de Empresas
Futuros e Opções

(1) Estas UC são extintas no âmbito do minor de Gestão Empresarial, mas têm correspondência
no de Finanças Empresariais. Os/as estudantes podem optar por manter o minor em que
estão inscritos/as ou por mudar de minor.

Tabela 3  UC obrigatórias do novo plano de estudos
(sem correspondência)
2º ano
Comunicação em Gestão
Minor em Gestão Empresarial
Casos de Gestão
Global Business
Empreendedorismo
Ética Empresarial
Projeto Empresarial
Minor em Finanças Empresariais
Casos de Finanças
Contabilidade de Grupos Empresariais
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Tabela 4  UC opcionais do novo plano de estudos
Gestão de PME
Gestão do Conhecimento
Contabilidade de Instituições Financeiras
Contabilidade Pública
Fiscalidade II
Gestão do Terceiro Sector
Pensamento Crítico em Gestão
Direito do Trabalho
Ética e Deontologia dos TOC
Fiscalidade III
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