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LICENCIATURA EM GESTÃO DE EMPRESAS 

 

GRADE CURRICULAR 

 

1ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Língua portuguesa I Língua portuguesa II 

Processo decisório e criatividade Gestão da produção  

Contabilidade geral Gestão de cooperativismo 

Método e técnica de pesquisa Gestão empreendedora  

Teoria geral da administração Administração mercadológica  

Psicologia organizacional Matemática e lógica 

 

 

2ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Sistema de informação empresarial Comunicação empresarial 

Direito Estatística  

Marketing estratégico Inteligência competitiva 

Microeconomia  Sociologia das organizações 

Gestão de pessoas I Macroeconomia 

Demostrações financeira Gestão de pessoas II 

 

 

3ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Economia internacional Marketing de Relacionamento 

Funções administrativas Plano de Negócios 

Gestão do conhecimento Contabilidade para Administradores 

Matemática financeira Gestão Financeira 

Negociações empresariais Logística Empresarial 

Pesquisa mercadológica Modelagem e Simulação de Negócios 

 
 

4ºANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Economia Internacional Gestão Contemporânea 

Assessoria e Relações Públicas Mercado de Capitais 

Marketing de Relacionamento Problema Socioeconómico de Angola 

Administração Pública Angolana História Geral da Economia  Angolana 

Ética e Responsabilidade Social Ética e Deontologia Profissional 

Monografia I (TCC l) Monografia II (TCC ll) 
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LICENCIATURA EM GESTÃO DE EMPRESAS 

 

Objectivo  

 

Ministrar aos estudantes conhecimentos e capacidade de compreensão na sua área de 

formação, desenvolvendo a partir dos conhecimentos que adquirem no ensino 

secundário mas, aprofundando-os com conteúdos, fontes de informação e 

metodologias de ensino de nível avançado, capacitando-os tanto para desenvolverem 

trabalho profissional competente na respectiva área vocacional, sistematizando e 

resolvendo problemas, mas como também para transitarem com sucesso para níveis 

de estudos mais avançados, nas áreas das ciências de natureza económica. 

Formar potenciais empreendedores, munidos de todos os conhecimentos e destreza 

necessários à criação de novas empresas ou à renovação e modernização de empresas 

já existentes 

Contribuir para o desenvolvimento económico do País e de uma sociedade que se 

deseja, composta por indivíduos realizados profissional e humanamente. 

Saída profissional 

 

As competências científicas, técnicas e pessoais, fornecidas durante o curso, habilitam 

os licenciados em Gestão de Empresas ao desempenho de funções diversas, na sua 

área de actuação: 

 Gestores de Empresas em diversas áreas de actividade 

 Consultoria em Instituições Económicas e Financeiras;  

 Direcção e Gestão das áreas Comercial e de Marketing; 

 Direcção e Gestão das áreas Contabilísticas e Financeiras, em empresas 

públicas e privadas; 

 Auditoria, pesquisa, Gestor de Projectos, Ensino e Investigação 
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