Gestão de Empresas

Como criar uma empresa? Porque vão à falência algumas empresas e
outras não? Como determinar os preços dos produtos ou serviços? Como
utilizar os lucros? Como gerir o risco? Quando e porquê fazer publicidade?
Como liderar e motivar uma equipa de trabalho? Como tornar a empresa
mais competitiva? Porquê inovar e criar valor para os clientes? Estas são
questões que se colocam a muitas pessoas, mas um gestor ocupa-se delas
profissionalmente. Talvez a melhor forma de definir gestão seja dizer que
se trata da aplicação do método científico à tomada de decisões para
criar valor. Gerir é ser capaz de utilizar informação, recursos e tecnologia
para fazer com que uma empresa se distinga junto dos clientes. Uma
gestão eficiente baseia-se no conhecimento global do funcionamento
das empresas. Esse conhecimento é sempre multidisciplinar. Isto
significa que as ciências da gestão recorrem necessariamente a diversas
áreas: Contabilidade, Marketing, Finanças, Direito, Informática ou
Comportamento Organizacional são apenas alguns exemplos. Mais do
que ensinar receitas para resolver problemas, na licenciatura em Gestão de
Empresas da FEUALG desejamos desenvolver nos estudantes um leque de
competências diversificado que se venha a traduzir na sua actuação futura
no meio organizacional. Queremos fomentar o espírito empreendedor, a
capacidade para analisar situações e tomar decisões. Para isso contamos
com um plano de estudos ministrado por um corpo docente que alia a
investigação científica à experiência profissional.

Condições de acesso
Provas de acesso: (04) Economia ou (17) Matemática Aplicada às Ciências
Sociais ou (09) Geografia.
Cálculo da nota de candidatura: 0,35 * Média das Provas de acesso +
0,65 * Nota de Secundário
Nota mínima das provas de acesso: 9,5 valores
Nota mínima de candidatura: 9,5 valores

Saídas profissionais
As saídas profissionais dos licenciados em Gestão de Empresas podem
ser caracterizadas em termos das potenciais entidades empregadoras e
das funções a desempenhar. As entidades empregadoras são as empresas
de todos os sectores de actividade, com destaque para os sectores da
hotelaria, banca, seguros, contabilidade e revisão de contas, transportes,
indústrias transformadoras e outras, grandes superfícies grossistas ou
retalhistas e imobiliário. Os organismos públicos são também fortes
empregadores, nomeadamente as autarquias, órgãos de coordenação,
órgãos de administração de destinos turísticos, direcções centrais e
regionais, escolas e universidades. Podem ainda constituir potenciais
entidades empregadoras as organizações não governamentais, as
associações e as fundações. As funções a desempenhar pelos licenciados
em Gestão de Empresas incluem funções técnicas, administrativas, de
assessoria, de consultoria, de chefia e de liderança, nas várias funções de
uma organização (Financeira, Marketing, Recursos Humanos, Operações),
tal como funções de ensino e investigação em escolas e universidades.
Estudos realizados pela Associação de Diplomados da Faculdade de
Economia (ADIFE) indicam que o tempo médio para obtenção do primeiro
emprego após conclusão da licenciatura em Gestão de Empresas é inferior
a 3 meses e que uma percentagem próxima de 10% de licenciados em
Gestão de Empresas da Faculdade de Economia opta por criar a própria
empresa ou por trabalhar por conta própria. Para mais informações
sobre a inserção profissional dos licenciados em Gestão de Empresas da
Faculdade de Economia, consultar a página da internet da ADIFE:
www.fe.ualg.pt/adife/index.htm
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Licenciatura
Ensino Universitário

Plano de estudos
ECTS

Unidades curriculares // 1.º ano // 1.º semestre

6

Economia I

6

Matemática I

6

Introdução à Gestão de Empresas

6

Princípios de Contabilidade

6

Cálculo Financeiro

ECTS

Unidades curriculares // 1.º ano // 2.º semestre

6

Economia II

6

Matemática II

6

Tecnologias da Informação na Empresa

6

Contabilidade Aplicada

6

Inglês Técnico

ECTS

Unidades curriculares // 2.º ano // 1.º semestre

6

Estatística

6

Contabilidade Analítica

6

Sistemas de Informação Empresariais

6

Gestão de Recursos Humanos

6

Direito I

ECTS

Unidades curriculares // 2.º ano // 2.º semestre

6

Análise de Dados

6

Gestão Orçamental

6

Análise Financeira

6

Marketing I

6

Direito II

ECTS

Unidades curriculares // 3.º ano // 1.º semestre

6

Marketing II

6

Gestão Financeira

6

Fiscalidade

6

Investigação Operacional

6

Opcional

ECTS

Unidades curriculares // 3.º ano // 2.º semestre

6

Estratégia e Planeamento Empresarial

6

Projecto de Investimento

6

Comportamento Organizacional

6

Gestão das Operações

6

Opcional

Gestão de Empresas

Estrutura curricular
6 ECTS por unidade curricular; 30 ECTS por semestre.

Opções previstas
No 3.º ano do curso, os alunos podem escolher duas unidades curriculares
opcionais de entre um leque que será definido no início de cada ano
lectivo. Exemplos: Empreendedorismo; Comunicação e Imagem; Gestão
Bancária; Administração Pública.
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