Projeto em Ecologia e Gestão Ambiental
Código: 465126

ECTS: 6

Ano Letivo: 2015/16

Carga horária: TP: 5:00 h; OT: 0:10 h;

Departamento: Biologia Animal

Área Científica: Biologia;

Objetivos da Unidade Curricular

A disciplina ministra conhecimentos e desenvolve competências para a elaboração, coordenação, e divulgação de
projectos científicos e técnicos na área da Ecologia e Gestão Ambiental, e em particular para a eficiente realização,
escrita e apresentação da dissertação de mestrado

Pré-requisitos
Sem pré-requisitos

Conteúdos

A disciplina aborda os seguintes tópicos:
- Tipos de projectos;
- Gestão de projectos;
- Apresentação e divulgação de resultados;
- Elaboração de um projecto na área da ecologia e gestão ambiental

Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica

Componente Teórica-Prática

Tipos de propostas de projectos e suas especificidades
Elaboração de propostas de projecto
Gestão de projectos
Gestão do tempo e da eficácia pessoal
Escrita técnica e científica
Comunicação de resultados
Elaboração de um projecto na área da ecologia e gestão ambiental

Bibliografia

Recomendada
Os seguintes livros de texto são importantes para o curso:

The following texts are highly relevant:
Verzuh, E. 2008. The Fast Forward MBA in Project Management, 3rd ed. Wiley.
Warburton, R., Kanabar, V. 2012. The Art and Science of Project Management. RW-Press:
Verzuh, E. 2008. The Fast Forward MBA in Project Management, 3rd ed. Wiley.
Warburton, R., Kanabar, V. 2012. The Art and Science of Project Management.RW-Press

Outros elementos de estudo

Bibliografia adicional sobre cada tópico poderá ser indicada durante o curso, e actualizada em cada ano. Estes textos
serão disponibilizados em ficheiros pdf na página da disciplina ou directamente nas aulas.
Other selective reading materials will be assigned during the course, and updated each year. These materials will
either be made available as pdf files through the course web page or passed out in class.

Métodos de Avaliação

PT
Proposta de execução de um projecto (70%)
Apresentação oral da proposta de projecto (30%)

A classificação final será a média aritmética das notas atribuídas à proposta
escrita e à exposição oral.

Língua de ensino
Português

