Mestrado

Economia
e Gestão de Ciência,
Tecnologia,
e
Inovação
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Inovação,
introduzindo novos cursos e
práticas. O Mestrado em Economia
e Gestão de Ciência, Tecnologia e
Inovação tem como objetivos
proporcionar um quadro de análise
rigoroso sobre os avanços em
Ciência, Tecnologia e Inovação, mas
também uma formação prática que
permita aos alunos prosseguirem
carreiras nas áreas da gestão e
análise da Ciência, Tecnologia e
Inovação.

5 razões para escolher
o Mestrado em
Economia e Gestão de
Ciência, Tecnologia
e Inovação
@ISEG Lisbon

“No Brasil, o ISEG chamou a
minha atenção pela sua tradição.
No mestrado em EGCTI, os professores
foram excecionais. As discussões que
decorreram em sala, eram enriquecidas por
um ambiente multicultural sempre
respeitado e incentivado pelos professores,
permitiram que tanto os colegas
portugueses como os brasileiros pudessem
compartilhar visões de mundo distintas, em
torno da vontade de mudar, de inovar seja
aqui, seja lá. ”
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Equipa os seus alunos com
competências transversais
nos métodos de análise e de
comunicação, e com
competências específicas nas
áreas nucleares do nosso
curso.

Cada vez mais as
organizações empresariais e
públicas necessitam de ter
especialistas com capacidade
de gestão de atividades
técnicas ligadas à
investigação e à inovação.
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Ex-alunos deste Mestrado
têm encontrado emprego em
áreas como: empresas de
consultoria e estudos
técnicos, gestão da inovação
em empresas, gestão de
investigação em
universidades e institutos de
pesquisa ou organizações
internacionais de ajuda ao
desenvolvimento.

O ISEG tem experiência em
formar profissionais e líderes
para todos tipos de
organizações. No ISEG não
queremos formatar a mente
dos nossos estudantes –
procuramos, através de uma
cultura aberta ao mundo, que
eles aprendam a crescer nos
temas e domínios de sua
escolha.

Este é o curso de educação
em Economia e gestão de
C&T e inovação mais antigo
em Portugal. O curso é
acreditado pela A3ES
(Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino
Superior) e tem ligação desde
1998 ao Mestrado
internacional da ESST
(European Studies on
Society, Science and
Technology).

ANTÓNIO OLIVEIRA LIMA
Analista de Plano e Controlo
CTT - Correios de Portugal
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Ciência e Economia

Avaliação de Políticas e
Programas de C&T

Aspectos Internacionais da
Tecnologia e da Inovação

Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Organizações

Complementos de Estratégia
Tecnológica e da Inovação

Comunicação em C&T e
Inovação

Proteção e Propriedade
Industrial

Gestão da Tecnologia e da
Inovação

Prospetiva Tecnológica e
Inovação Estratégica

Marketing da Inovação e
Novos Produtos

Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

Economia da Inovação e do
Conhecimento
Métodos Quantitativos
Aplicados
Política de Ciência e Tecnologia
Teoria Económica ou Optativa I*

Avaliação e Gestão de
Projetos de Investigação e
Desenvolvimento

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

Optativa I
Unidades curriculares de outros
mestrados do ISEG
*A unidade curricular de Teoria
Económica é obrigatória para os
alunos sem formação económica.
Os alunos que têm licenciatura em
Economia e Gestão devem escolher
uma disciplina optativa.

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Pós-Laboral
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PARCERIA:
ESST (European Studies on Society,
Science and Technology)
PROPINAS:
Alunos da UE: €5750
Aluno fora da UE: €7000
Coordenadores:
Manuel Mira Godinho
Vítor Corado Simões
Sofia Bento

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte 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 luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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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 Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.
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O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.
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Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/egcti
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

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

