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LICENCIATURA EM INFORMÁTICA DE GESTÃO 

GRADE CURRICULAR 

 

1ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Programação I    Programação II     

Matemática I    Matemática II     

Introdução à Economia    Contabilidade Geral 

Introdução à Gestão    Álgebra linear  

Informática  Arquitectura de computadores    

Electrónica de sistemas digitais  Sistemas Operativos 

 

 

2ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Programação III    Programação IV     

Redes e Comunicações    Computação gráfica sistema auto CAD 

Estrutura de dados algoritmos I Estrutura de dados algoritmos II 

Análise numérica  Investigação Operacional    

Contabilidade de Gestão    Cálculo Económico e Empresarial  

Estatística    Simulação  

 
 

3ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Copiladores  Sistema multimédia  

Engenharia de Software    Programação web  

Análise de sistema de base de dados  Fiscalidade    

Complemento de programação  Inteligência Artificial    

Finanças    Tópico avançado de base de dados  

Noções fundamentais do Direito    Direito Económico    

 

 

4ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Instalação e Administração de Segurança de 

Redes 

Programação Orientada a Objectos    

 

Direito Empresarial  Gestão de Sistemas e Redes    

Segurança Informática    Gestão de Projectos    

Gestão de operações Sistemas de Suporte ao Negócio Electrónico 

Comércio Electrónico  Laboratório de Projecto  

Novas tecnologias  Projecto final 
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LICENCIATURA EM INFORMÁTICA DE GESTÃO 

Objectivo  

 

A licenciatura em Informática de Gestão pretende formar especialistas aptos a 

manipular, editar e analisar informação, nomeadamente em ordem ao suporte à 

tomada de decisão, ao nível conceptual e abstracto, no contexto de actividades de 

gestão, quer em organizações públicas, quer em organizações privadas. A licenciatura 

envolve um conjunto de matérias de formação elementar, de base e especializada, que 

permitem ao futuro profissional actuar com rigor científico, actualidade tecnológica e 

capacidade de gestão operativa e estratégica, em domínios que englobam a análise, 

concepção, modelação, produção, operação e manutenção de aplicativos informáticos, 

redes de informática em organizações, ferramentas de suporte à decisão e aplicativos 

informáticos para gestão empresarial. 

 

Saída profissional 

 

O plano de estudos aponta para um perfil de formação sólido, internacionalmente 

reconhecido, no contexto de resposta das ciências da computação às necessidades 

organizacionais, através da formação de especialistas com formação profissionalizada 

de base em tecnologias da informação - information technologies - e sistemas de 

informação - information systems. 

A taxa de empregabilidade dos estudantes licenciados pela Faculdade De 

Administração e Negócios é excelente, nomeadamente no que se refere à área de 

Informática de Gestão. A FAN tem promovido e promoverá no futuro, protocolos com 

as entidades profissionais e empresariais relevantes no domínio da Informática de 

Gestão. Os protocolos cobrem as mais variadas áreas, sendo de realçar a integração 

de Estudantes em Projectos e Estágios nas empresas e a integração de formadores em 

áreas tecnológicas e organizacionais de excelência.  
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