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Ensino superior responde
a desafios do mercado
Novas disciplinas, novas especiali-
zações, novos mestrados e novos
doutoramentos estão em prepara-
ção para 2018/2019. Na Faculdade
de Ciências Humanas da Universi-
dade Católica, por exemplo, o

mestrado em Serviço Social irá
apresentar uma nova especializa-
ção em Empreendedorismo e Ino-
vação Social, uma área que, segun-
do Nelson Ribeiro, diretor da Fa-
culdade, tem motivado um grande
interesse por parte de instituições
do terceiro setor com os quais
mantém relações de colaboração.

No campo das licenciaturas, há a

assinalar a chegada a Lisboa da li-
cenciatura global em Marketing

do IP AM, para responder ao "cres-

cente interesse por este tipo de

programas". Até agora o curso es-

tava apenas disponível na institui-
ção do grupo Laureate Internatio-
nal Universities no Porto.

No vasto porte fólio da oferta do

ISEG/IDEFE, composta por 28

pós-graduações, destacamos, tam-
bém a título de exemplo, a pós-
-graduação em Gestão Fiscal
Avançada lançada já este ano e

com uma próxima edição agenda-
da para outubro. Trata-se de um
curso de elevada qualidade em fis-

calidade, uma área muito específi-
ca, com um corpo docente de três

tipos - docentes do ISEG, vindos

da consultora especializada na área

fiscal, parceira da iniciativa, e es-

pecialistas da Autoridade Tributá-

ria-, no que é claramente diferen-
ciador.

A inovar está igualmente a Fa-
culdade de Economia da Universi-
dade de Coimbra. A diretora Maria
Teresa Pedroso Lima revela que
2018 vai trazer o doutoramento
em Economia Política, em parceria
com o ISCTE e o ISEG. Nascerão
também dois cursos de especializa-
ção: Gestão e Direção em Saúde,

que associa as Faculdades de Eco-

nomia, Medicina e Farmácia da UC
e China e os Países de Língua Por-

tuguesa na Economia Mundial:



Comércio, Turismo, Cooperação e

Desenvolvimento, que "responde
ao interesse crescente na relação da

China com os Países de Língua
Portuguesa". O lançamento de um

programa de doutoramento em
Ciências Empresariais, em parceria
com cerca de duas dezenas de gran-
des empresas estabelecidas em Por-
tugal, é a grande novidade da Uni-
versidade Portucalense. •


