Mestrado

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
Se tem uma formação de base robusta numa área científica distinta
das ciências empresariais e pretende fazer a sua carreira profissional
conjugando-a com a gestão, então este mestrado é para si.
Apresentação:
candidatos

e rigor científico, que aposta no desenvolvimento do

dispostos a assumir riscos, entrando num

saber, das competências e da responsabilidade cívica

programa intenso e exigente, realizado numa escola

dos seus alunos.

portuguesa com grande tradição e prestígio, que

Este programa de mestrado é uma enriquecedora

olha para o futuro com o otimismo dos que se acham

experiência académica, que permite a criação de

capazes de o construir melhor. Os nossos alunos são

uma visão integrada e responsável da economia

confrontados com desafios diários para estimular o

e da sociedade. É também um importante espaço

seu esforço em trabalho de equipa, recolha e análise

de desenvolvimento pessoal, onde os alunos do

de informação, gestão do tempo, capacidades

programa têm participado em ações de voluntariado

de estudo e apresentação, bem como integração

e noutras atividades extracurriculares importantes

de conhecimento de universos diferentes e

para a sua formação como futuros gestores.

complementares.

Após a realização deste programa, os alunos

Embora seja um mestrado dirigido a licenciados em

ficam dotados das competências necessárias

qualquer área científica, é preferencialmente para

para responderem com eficiência e eficácia aos

candidatos com uma formação do 1º ciclo distinta

desafios colocados às organizações, permitindo-lhes

da gestão ou da economia, que desempenhem

ambicionar carreiras profissionais de sucesso.

funções de gestão ou com potencial para assumir

Para frequentar este mestrado, é necessário a

em breve essas funções. É destinado ainda a todos

proficiência da língua inglesa.

Neste

Gestão
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

É um mestrado reconhecido pela excelência de ensino

mestrado

selecionamos

Início:
Setembro
Duração:
2 anos
Horário:
Diurno no 1º ano
Pós-Laboral no 2ºano

Propina
Alunos UE: €7000
Alunos fora UE: €9000
Coordenadores:

Profª. Doutora Carla
Curado
Prof. Doutor
Paulo Lopes Henriques
Prof. Doutor
Pedro Verga Matos

aqueles que se estão a envolver em atividades de
empreendedorismo, ou que previsivelmente irão
estar envolvidos na gestão de pequenas novas
empresas.

Para mais informações ou candidaturas visite o
site: www.iseg.ulisboa.pt/cursos/cemp

PLANO CURRICULAR

1º ANO
CRÉDITOS 2º SEMESTRE

6

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Pedro Verga Matos

6

CASOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA
Carla Curado

6

EMPREENDEDORISMO
Nuno Crespo

6

FISCALIDADE
Joaquim Sarmento

6

CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO
António Samagaio

6

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
Paulo Lopes Henriques

6

GESTÃO DA QUALIDADE E CADEIA DE
ABASTECIMENTO
José Miguel Soares

6

GESTÃO INTERNACIONAL
Pedro Nevado

6

MARKETING
Clara Almeida

6

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL
Winnie Picoto
Paulo Gonçalves

2º ANO
CRÉDITOS 1º SEMESTRE
6

ANÁLISE DE DADOS EM GESTÃO
José Dias Lopes

6

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO EM GESTÃO
Paulo Lopes Henriques e Pedro Verga Matos

6

OPTATIVA I

12

TRABALHO FINAL MESTRADO

CRÉDITOS 2º SEMESTRE
30

TRABALHO FINAL MESTRADO

OPTATIVAS I
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Pilar Mosquera

FUNDAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO
Helena Jerónimo

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PME’S
Professor a designar

EMPRESAS E GESTÃO EM PERSPETIVA HISTÓRICA
Pedro Neves

ÉTICA EMPRESARIAL
Rafael Marques

TÓPICOS DE E-LEARNING E B-LEARNING NAS ORGANIZAÇÕES
Nuno Pena

Gestão
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

CRÉDITOS 1º SEMESTRE

