Mestrado

Gestão
de Sistemas
de
Informação
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino de Gestão de
Sistemas e Tecnologias de
Informação. O Mestrado em Gestão
de Sistemas de Informação,
oferece uma formação rigorosa e
desafiante na área dos Sistemas e
Tecnologias de Informação. A
natureza profissionalizante deste
programa, permite alargar as
perspetivas de carreira dos seus
alunos, pelo desenvolvimento do
potencial técnico e científico na
área dos sistemas de informação.

6 razões para escolher
o Mestrado em
Gestão de Sistemas
de Informação
@ISEG Lisbon

“Foi sem dúvida o melhor
ponto de partida para o mundo
profissional. O curso proporcionou-me
as competências necessárias para, por
um lado, navegar e vingar num mundo
que é liderado pelos dados, pelos
sistemas e pelas tecnologias, e por outro,
para desempenhar a função cada vez
mais necessária nas organizações de
ligar os dois grandes mundos, o negócio
e os SI/TI.”
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O corpo docente é experiente
e tem uma ligação estreita
entre a vertente académica e
a realidade empresarial.

O Digital e os SI/TI são um
fator chave na
competitividade e sucesso
das organizações, e ter
competências para
compreender esses recursos
e saber geri-los é
fundamental.

A maioria dos alunos
consegue obter colocação no
mercado de trabalho antes do
término do curso, sendo essa
empregabilidade garantida
por instituições de relevo na
economia portuguesa.
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Formação com elevada
competência técnica nos
domínios do planeamento de
SI; da selecção de
ferramentas a utilizar e de
módulos a desenvolver no
âmbito dos SI; da gestão do
processo de
desenvolvimento,
implementação e integração
de SI e de políticas de
segurança de SI.
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Experiência internacional e
prática através da
participação num programa de
iniciação ao ERP da SAP, que
decorrerá na HTW-Saar
(Saarland University of
Applied Sciences) em
Saarbrücken, na Alemanha,
bem como visitar a SAP e
alguns dos seus parceiros
(este programa é opcional).
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Este curso visa desenvolver
uma cultura de exigência,
rigor e qualidade,
tornando-se um fator
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos

INÊS CARVALHO

Consultora na área de Inovação

Deloitte
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Análise de Sistemas de
Informação

Gestão de Projetos
Informáticos

Investigação em Sistemas de
Informação

Competitive Intelligence

Digital Business

Gestão de Dados e Bases de
Dados

Projeto de Desenvolvimento
de Software

Métodos Quantitativos
Aplicados à Investigação

Sistemas de Decisão

Planeamento e Arquitectura
de Sistemas de Informação

Programação para Ciência dos
Dados

Redes e Segurança de
Sistemas de Informação

Consultoria em Sistemas de
Informação
(Optativa)
Liderança em Gestão de
Sistemas de Informação
(Optativa)
Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

4
ano 2 · semestre 2
Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

Participação facultativa no programa
de iniciação ao ERP SAP tem um custo
adicional de 500€, valor este que inclui
a propina de participação, as viagens
Lisboa - Saarbrücken - Lisboa e a
estadia de 5 dias (4 noites), em regime
de alojamento e pequeno-almoço.

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Diurno
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €5900
Aluno fora da UE: €7250
Coordenadores:
António Palma dos Reis
Winnie Picoto
Jesualdo Fernandes

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG é uma escola da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia vibrante,
multicultural, cosmopolita e
ensolarada.
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O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Pesquisa de Alta Qualidade.
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Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case
Studie, melhor dissertação
de mestrado ou distinções
em projetos e concursos.

O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Mind, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS E PROTOCOLOS:

MEMBRO:

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/gsi
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
Campus do ISEG
Rua do Quelhas 6 - Piso 4,
1200-781 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

