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PUC

O que é o PUC?

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do
estudante ao longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que
requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de
aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as
competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o processo de
aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade
Curricular, o que se espera de si, como é avaliado, entre outros aspectos fundamentais
para realizar da melhor forma este percurso.



1. A Unidade Curricular

Apresentação da Unidade Curricular
As Tecnologias de Informação e Comunicação, vulgarmente designadas por TIC, são
elementos de presença obrigatória nas competências de qualquer candidato a um curso no
ensino superior, essencialmente por dois motivos. O primeiro está relacionado com o
consenso e convicção que existe na sociedade portuguesa de que hoje, como num futuro
próximo, qualquer cidadão que não tenha um domínio mínimo destas tecnologias é, de facto,
um analfabeto funcional, ficando comprometida a sua integração social e a possibilidade de
prosseguimento de estudos em níveis avançados. O segundo está intimamente ligado ao
facto de a estrutura funcional dos modelos de aprendizagem, particularmente no ensino
superior, estar em franca mutação, centrando-se cada vez mais no trabalho de pesquisa e
investigação recorrendo a fontes de informação que são cada vez mais plurais e fortemente
suportadas por plataformas TIC. Neste sentido, esta UC em Informática integra um conjunto
de conteúdos que constituem a base para garantir ao indivíduo a aquisição de conhecimentos
e competências consideradas mínimas em TIC para a compreensão e utilização das
ferramentas informáticas necessárias à prossecução de estudos de nível superior.



2. Competências

Competências a Desenvolver
Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante tenha adquirido as seguintes
competências:

Ser capaz de identificar os vários tipos de hardware e software que compõem um sistema
informático e compreender as funções que nele desempenham;
Compreender a importância e o papel das tecnologias de informação ao nível pessoal e nas
organizações;
Conhecer os problemas relativos à segurança informática e ser capaz de adoptar as estratégias
adequadas para a protecção dos sistemas informáticos.
Conhecer os princípios básicos e o funcionamento das mais recentes tecnologias da
Informação (Multimedia, Realidade Virtual, Internet).



3. Roteiro

Roteiro de conteúdos a trabalhar
Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

PARTE I

1- Tecnologias de Informação: o que são e como surgiram.
2- Equipamentos e outros componentes.
3- Software.  
4- Comprar um computador pessoal.

PARTE II

5- A segurança da informação.
6- As tecnologias de informação e a empresa.
7- Comunicações e redes de dados.

PARTE III

8- Multimédia e realidade virtual.



4. Metodologia

Como vamos trabalhar?

Partes/módulos e temas da matéria

A matéria da unidade curricular divide-se em três Partes (por vezes designadas de módulos) e dentro
de cada parte são tratados vários temas correspondentes aos capítulos do livro adotado (bibliografia
obrigatória).  

Actividades Obrigatórias

O e-fólio A e e-fólio B a realizar em datas definidas. Veja o ponto 7. Calendário e Plano de Trabalho
(do PUC-Plano da Unidade Curricular) 

Atividades Formativas

Em cada parte são propostas atividades formativas (obrigatórias) e materiais complementares de
estudo para consolidar a aprendizagem das matérias lidas (livro da cadeira).  
As atividades formativas têm como objectivo a auto-avaliação e a identificação de dúvidas ou
diferenças de interpretação da matéria. São um recurso essencial à aquisição do conhecimento, e
devem ser realizadas após a leitura dos textos propostos em cada módulo. Coloque as atividades
formativas que realizar (idealmente todas) no fórum do tópico, e só depois compare com as atividades
formativas dos seus colegas. Este passo é essencial para que se auto-avalie, caso inverta o processo
não irá avaliar a sua aquisição de conhecimento mas sim a sua capacidade em reformular e melhorar
as propostas dos seus colegas. Analise com cuidado as diferenças entre as atividades formativas
apresentadas, discutindo-as no fórum do respetivo módulo/parte. 

Fóruns

Um fórum de notícias, moderado pelo professor, está aberto ao longo de todo o curso, de forma a ser
utilizado para a publicação de notícias e informações importantes. 

Um fórum de (Entre)ajuda e feedback, está aberto ao longo de todo o curso, de forma a ser
utilizado para apoio em questões que não sejam da matéria, questões tecnológicas, datas, orientação,
etc. (As questões sobre a matéria devem ser colocadas nos fóruns de cada parte/módulo). 

Fóruns da Parte I, II e III: Existe um fórum para cada Parte da matéria.  
Também chamados de fórum de módulo: Estes fóruns estão sempre aberto e são moderados pelos
próprios estudantes. O objetivo destes fóruns é criar um espaço em que possam discutir questões da
matéria em estudo, e partilhar e comparar as atividades formativas, bem como discutir as diferenças
nas resoluções.  
Importante: as questões colocadas nestes fóruns são "para todos". Um fórum é um debate coletivo e
(segundo a netiquette) não devem ser ser dirigidas a uma pessoa concreta (nem ao professor) mas a
todos os participantes para que a discussão seja entre todos e motivadora.  
O professor, se necessário, intervirá neste fórum para colocar questões importantes que não estejam a
ser discutidas, ou para esclarecer dúvidas que persistem após a discussão entre os estudantes. 

Flexibilidade Temporal



Ao longo de todo o curso são indicadas diversas datas. As únicas datas que não são indicativas, são as
datas de entrega dos e-fólios. A data de realização da prova presencial final será comunicada
oportunamente.  
As restantes datas são indicativas (nomeadamente as das atividades formativas) e o estudante tem
alguma flexibilidade temporal mas deve procurar ajustar-se a elas pois para que os estudantes possam
debater a matéria entre si, devem estudar na mesma altura.



5. Recursos

Bibliografia e outros recursos
Bibliografia Obrigatória:
Nesta cadeira foi adoptado um manual que cobre todos os pontos do programa e que os estudantes
devem adquirir:

Título: Informática e Tecnologias de Informação

1ª Edição 
Autor: Paulo Francisco António

Site: Site do Editor com o indice completo da obra (Clique em "Aceda a parte da obra") 
Editor: Edições Sílabo 
ISBN: 978-972-618-784-4

Este é o manual essencial para se fazer esta Unidade Curricular (UC) pelo que
devem adquiri-lo de imediato. 

Bibliografia Complementar (não obrigatória):
Marques, A. E. Internet, 2ª Edição. Centro Atlântico. ISBN: 9789896150822.

Stair, R., G. Reynolds, G. W. Reynolds. Fundamentals of Information Systems. Cengage Learning.
ISBN: 1423925815, 9781423925811.

http://www.silabo.pt/livros.asp?num=523
http://www.silabo.pt/Conteudos/7844_PDF.pdf
http://www.silabo.pt/


6. Avaliação

Como vai ser a avaliação?
A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes disporão de um cartão de notas,
pessoal, onde será creditada a avaliação que forem efetuando ao longo do semestre. O cartão de notas
é um instrumento personalizado e cada estudante tem acesso apenas ao seu cartão.



6.1. Notas

Avaliação Contínua

Estas regras são iguais para todas as disciplinas do curso

Os estudantes que estão em avaliação contínua creditam no seu cartão de notas as classificações que
obtiveram com a realização dos trabalhos obrigatórios (designados de e-fólios) e a classificação obtida
numa prova presencial, no final do semestre.

Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem pequenos trabalhos, designados e-fólios. A
realização do conjunto dos e-fólios poderá levar à creditação no seu cartão de notas de um máximo de
8 valores.

À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial, que terá a
cotação global de 12 valores.

A classificação final na unidade curricular corresponde ao somatório das classificações obtidas em
cada e-fólio e na prova presencial.

Exemplo:  
Classificação Final = nota do e-fólio A + nota do e-fólio B + nota da Prova Presencial

--------------------------------------------//---------------------------------------------------

Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma secção
dos temas trabalhados.

A prova presencial consiste num documento escrito que complementa os e-fólios realizados
eletronicamente.

A aprovação na Unidade Curricular implica que o estudante obtenha uma nota final não inferior a 10
valores, devendo na prova presencial obter um mínimo de 5,5 (em 12 valores).  

IMPORTANTE: (re)lembra-se que estas regras são iguais para todas as disciplinas do curso de
modo que se tiver dúvidas deve ler o Guia do Curso (nomeadamente o Ponto 7) e/ou perguntar à
coordenação do curso.



7. Calendário e Plano de Trabalho

2
Calendário e plano de trabalho

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de
estudo, das actividades e avaliação, de modo a que possa planear, organizar e
desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada por orientações que
deverá consultar com regularidade nesta Sala de Aula Virtual. 
As actividades de avaliação obrigatórias (e-fólios) estão destacadas a amarelo.

Conteúdos/Actividades janeiro fevereiro março abril

Apresentação

PARTE I 

1- Tecnologias de Informação: o que
são e como surgiram. 
2- Equipamentos e outros
componentes. 
3- Software. 
4- Comprar um computador pessoal.

15 de janeiro

(16 de janeiro 16 de
fevereiro) 

e-fólio A 
-Indicações dadas em 9 de fevereiro 
-Entregar até 19 de fevereiro 
-Classificações informadas até 5 de
março

Entregar e-
Fólio até 19 de
fevereiro

PARTE II

5- A segurança da informação. 
6- As tecnologias da informação e a
empresa. 
7- Comunicações e redes de dados.

(20 de
fevereiro 23 de março)

e-fólio B 
-Indicações dadas em 16 de março  
-Entregar até 26 de março 
-Classificações informadas até 9 de
abril 

Entregar e-Fólio
até 26 de março

PARTE III

8- Multimédia e realidade virtual.

-Tópico final (preparação para a
prova presencial) 

(27 de março
6 de abril



Prova presencial final 
A data ainda não é conhecida. Será
afixada pelos serviços da
Universidade (secretaria)

data [data oficial a
informar pela secretaria]

Nota: se for necessário fazer ajustamentos, os estudantes serão informados em tempo útil


