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Objectivos 
 

O principal objectivo é o de transmitir aos mestrandos os conhecimentos 
necessários para dominarem os fundamentos tecnológicos dos Sistemas de 
Informação/Tecnologias de informação no contexto empresarial. Pretende-se 
ainda que fiquem aptos a utilizar e desenvolver modelos empresariais e de 
simulação utilizando a folha de cálculo e o Access. 

 

Programa 

Conteúdos Aula nº Tipo 
Dados informação e conhecimentos  
Sistemas de Informação – Tipologias de SI 
Como é que os SI transformam as organizações 

  

O Modelo relacional – implementação em Access Os SGBD e o 
modelo relacional 

1 TP 

Base de dados e folhas de cálculo  
• Diferenças entre um SGBD e uma folha de cálculo  
• Relações entre SGBD e a folha de cálculo 
• A necessidade de usar folhas de cálculo para 

complementarem as necessidade de informação dos 
utilizadores dos Sistema de Informação de Gestão (SIG) 

• Arquitectura de uma base de dados (SGBD relacional)  
• Linguagem de programação para manipular dados em 

SGBD  

2 TP 

Introdução ao Excel 
Referências relativas e absolutas, cópia de fórmulas 
Funções Matemáticas e Estatísticas 

3 TP 

Funções lógicas, data e texto 
Gráficos 
Exercícios de revisão 

4 TP 

Funções de informação 
Funções de pesquisa e referência 

Procura por intervalos 
Procura por igualdade 
Pesquisa em tabelas de dupla entrada 

5 TP 

Gestão de tabelas no Excel (selecção e agregação) 
Filtragem e ordenação  
Pivot  table  
Revisões e resolução de testes tipo 

6 TP 

Método pedagógico 

O processo de aprendizagem estará centrado na resolução de problemas 
correntes dos gestores, nomeadamente no desenvolvimento de modelos de 
simulação de gestão e estudo de casos práticos. 

 

Gestão de Sistemas e 

Tecnologias de Informação 
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Avaliação 

Teste individual sem computador (60%) 
Trabalho individual (40%) 

Equipamentos necessários 

• Um computador para cada dois mestrandos, com Windows, Excel e 
Access: 

• Datashow 
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