
ISEG forma
rofissionais
do futuro

A tecnologia domina as tendências de gestão entre
as empresas em todo o mundo. Para garantir que os
gestores estão a par destes novos conceitos, o ISEG
tem em todos os seus cursos disciplinas ligadas aos
sistemas de informação.
A forma de gerir as empresas está

a mudar com o advento das no-
vas tecnologias e todas a 5 altera-

ções que daí advêm. Aos gestores,
actualmente, exige-se que estejam
a par dos imperativos trazidos

pela transformação digital e que
os saibam integrar de forma li-
near nas suas empresas sob pena
de serem absorvidos pela concor-
rência.

É também isso que se pede a

quem acaba uma formação supe-
rior nas áreas de gestão: a capa-
citação para responder a estas

exigências e a habilidade de se

movimentar livrement; num
mundo que deixou de ser apenas
o dos negócios para trazer consi-

go muito de tecnologia e novos
conceitos relacionados cam "so-

cial media", "big data", "cloud",
entre outros.

Atentos a esta realidade, o

ISEG criou uma oferta formativa

que dá resposta aos novos desa-

fios da actualidade, contando com
três pós-graduações na área. A

primeira é a de Sistemas i; Tecno-

logias de Informação para as Or-

ganizações, que confere acesso ao

mestrado em Sistemas de Informa-

ção; uma segunda formação de

Gestão de Projectos, que confere

acesso ao mestrado em Gestão de

Projectos; e uma terceira em Infor-
mation Security Management, lec-

cionada em parceria com a Virgí-
nia Commonwealth University e

dedicada à temática da cibersegu-

rança.



O ISEG conta ainda com uma

formação para executivos centra-
da na Governança dos Sistemas

de Informação.
Conforme explicou ao Negó-

cios em Rede, Sérgio Nunes, pro-
fessor de Sistemas de Informação

do ISEG, "a experiência no mer-
cado de trabalho exige conteúdos
focados em áreas científicas ou

em sectores de actividade, como
é o caso das TIC". A pensar nis-

so, as pós-graduações e os cursos

executivos do ISEG "são apro-

priados para quem quer aprofun-
dar conhecimentos" sendo que,
"para garantir que todos os ges-
tores dominam esses novos con-

ceitos", o ISEG tem "era todos os

cursos disciplinas ligadas aos sis-

temas de informação". Anual-

mente, aquela instituição de ensi-

no reúne "cerca de 700 alunos em

cursos para executivos".
Entre as formações mais po-

pulares, estão as de Sistemas e

Tecnologias de Informação para
as Organizações e de Gestão de

Projectos, até porque contam com
"um grande histórico em termos
de procura por parte dos alunos".

Já a pós-graduação em Informa-
tion Security Management, "em-
bora mais recente - agora na sua
2. a edição - é também um tema
actual que tem grande procura
por parte dos alunos", diz Sérgio
Nunes.

Assegurando que todas as

pós-graduações e mestrados do
ISEG "têm uma grande aceitação
no mercado laborai", o professor
adianta que a formação ali minis-
trada engloba uma natural com-

ponente prática dominada sem-

pre pelo conceito "hands-on"
"com as tecnologias mais utiliza-
das nas organizações".

O ISEG trabalha ainda no
sentido de fomentar "parcerias
com os maiores fabricantes para
poder ter acesso à tecnologia mais
actualizada" e assim garantir a

capacidade de formar os seus alu-

nos "com as melhores práticas".


