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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.
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DETALHES &
PLANO DE ESTUDOS

HORÁRIO:
INÍCIO:
VAGAS:
PROPINAS:

1º ANO
CRÉDITOS

CRÉDITOS
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Pedro Verga Matos

CASOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA
Carla Curado

EMPREENDEDORISMO
Nuno Crespo

FISCALIDADE
Joaquim Sarmento

CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO
António Samagaio

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
Paulo Lopes Henriques

GESTÃO DA QUALIDADE E CADEIA DE
ABASTECIMENTO
José Miguel Soares

GESTÃO INTERNACIONAL
Pedro Nevado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL
Winnie Picoto
Paulo Gonçalves

MARKETING
Clara Almeida

2º ANO
CRÉDITOS

CRÉDITOS
ANÁLISE DE DADOS EM GESTÃO
José Dias Lopes

TRABALHO FINAL MESTRADO

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO EM GESTÃO
Professor a designar
OPTATIVA I
TRABALHO FINAL MESTRADO

OPTATIVAS I
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Pilar Mosquera
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PME’S
Paulo Macedo
ÉTICA EMPRESARIAL
Rafael Marques
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FUNDAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO
Ricardo Belchior
EMPRESAS E GESTÃO EM PERSPETIVA HISTÓRICA
Pedro Neves
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