
FACULDADES E INSTITUTOS AVANÇAM NOVIDADES PARA 2018/19
A cada ano letivo, os estabelecimentos de ensino superior incorporam novidades na sua oferta pedagógica. Novas disciplinas,
novas especializações, novos mestrados e novos doutoramentos estão aí à porta.

1 0 QUE ESTÁ A INSTITUIÇÃO A PREPARAR PARA 0 PRÓXIMO ANO LETIVO? QUE NOVIDADES VAI INCORPORAR A OFERTA EM 2018/2019?

NELSON RIBEIRO
Diretor da Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade Católica

PSICOLOGIA

E SAÚDE REFORÇADAS
Em 201 8/1 9 iremos lançar a segunda
edição de dois novos mestrados que
oferecem formação no cruzamento
da Psicologia com as áreas da
Saúde, da Gestão e da Economia:
o mestrado em Psicologia do Bem-
-Estar e de Promoção da Saúde (em
parceria com o Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Católica

Portuguesa) e o MA em Psychology
in Business & Economics (em
parceria com a Católica Lisbon
School of Business & Economics).
Também no próximo ano, o mestrado
em Serviço Social irá apresentar uma
nova especialização em

Empreendedorismo e Inovação
Social, uma área que tem motivado
um grande interesse por parte de

instituições do terceiro setor com
os quais a Faculdade de Ciências
Humanas mantém relações de

colaboração.
Outros cursos irão reforçar a sua
oferta curricular, com a criação de
novas disciplinas, nomeadamente o
MA em Cultural Studies,
considerado, pelo ranking
Eduniversal, como o terceiro melhor
do mundo em Artes e Gestão
Cultural, e o mestrado em Ciências
da Comunicação, classificado entre
os 25 melhores da Europa nas áreas

de Comunicação e de Marketing.
Nas licenciaturas em Comunicação
Social e Cultural, Línguas
Estrangeiras Aplicadas, Psicologia e

Serviço Social iremos implementar
um novo sistema de tutoria destinado
aos alunos do primeiro ano.

MARIA TERESA PEDROSO LIMA
Diretora da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra

DOUTORAMENTO EM

ECONOMIA POLÍTICA
A Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra (FEUC) é

uma escola jovem e cosmopolita da
mais antiga universidade portuguesa.
Com um ambiente único em termos
de associativismo, cultura e

desporto, que complementa uma
formação interdisciplinar marcada

pelo rigor científico e pedagógico,
a FEUC oferece licenciaturas,
mestrados e doutoramentos em

quatro áreas - Economia, Gestão,
Sociologia e Relações Internacionais

-, assim como MBAs e outra
formação avançada.
Em 2018 surgem como novidades o

doutoramento em Economia Política,
em parceria com o ISCTE e o ISEG,
e dois cursos de especialização:
Gestão e Direção em Saúde, que
associa as Faculdades de Economia,
Medicina e Farmácia da
Universidade de Cpombra
e é reconhecido pelas Ordens
dos Médicos e dos Farmacêuticos
como critério de admissão à

obtenção da Competência de Gestão

dos Serviços de Saúde; e China
e os Países de Língua Portuguesa
na Economia Mundial: Comércio,
Turismo, Cooperação
e Desenvolvimento, que responde
ao interesse crescente na relação
da China com os Países de Língua
Portuguesa, prosseguindo o papel
central da Universidade de Coimbra
na história do relacionamento
Ocidente-Oriente.

PEDRO ROMANO MARTINEZ
Diretor da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

FDL: RIGOR, TRADIÇÃO

E INOVAÇÃO
A Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (FDUL)
apresenta, para o ano letivo
201 8/201 9, uma ampla oferta
formativa ao nível dos seus
mestrados e doutoramentos.
Todas as aulas de mestrado e
doutoramento são lecionadas por
Doutores em Direito, com
reconhecido mérito e experiência nas

respetivas áreas de atividade.
O Mestrado em Direito e Prática
Jurídica é especialmente
vocacionado para complementar
a licenciatura e preparar os

estudantes para o exercício das

profissões jurídicas. Neste mestrado,
são oferecidas 1 3 especialidades, no
âmbito das Ciências Jurídicas,
Ciências Jurídico-Políticas e Ciências
Jurídico-Económicas.
A FDUL oferece também o Mestrado



em Direito e Ciência Jurídica,
direcionado para a investigação
científica e o percurso académico,
no qual existem 21 especialidades,
ao nível das Ciências Jurídicas,
Ciências Jurídico-Políticas, Ciências
Jurídico-Económicas e Ciências
Histórico-Jurídicas.
No Doutoramento em Direito são
oferecidas 1 1 especialidades, nas

quatro áreas científicas.
A FDUL apresenta a maior e mais
diversificada oferta formativa pós-
-graduada na área do Direito.
Escolher a FDUL é uma aposta
segura na formação académica
e uma garantia de qualidade.

DANIEL SÁ
Diretor de Marketing da Laureate
International Universities

CURSO DE MARKETING

NO IPAM LISBOA
A Universidade Europeia, o lADE -
Universidade Europeia e o IPAM,
instituições da Laureate International
Universities, vão continuar a apostar
numa oferta de cariz global,
totalmente lecionada em inglês,
vocacionada para o mercado
internacional e assente em parcerias
com instituições internacionais de
referência como Berkeley e Riverside
da Universidade da Califórnia,
London School of Economics
and Political Science de Londres,
PACE University de Nova lorque,
ESCE International Business School
de Paris, Kendall College de Chicago
ou Media Design School da Nova
Zelândia.
Neste âmbito, no IPAM, a
licenciatura global em Marketing , até

agora apenas lecionada no IPAM

Porto, vai estar disponível também
no IPAM Lisboa, tendo em conta o

sucesso no Porto e o crescente
interesse por este tipo de programas.
Nos Campus da Universidade

Europeia, em Carnide e na Lispolis,

prossegue também a aposta nas

licenciaturas globais em:
Management, Hospitality and
Tourism Management, Gestão de

Desporto, em parceria com a Escola
Real Madrid, e o mestrado global em
Management. Por último, no lADE-
-EU, no Campus de Santos da
Universidade Europeia, vão estar

disponíveis os programas
internacionais Design Globais
Games and Apps Development.

ANA CRISTINA PERDIGÃO
Vice-presidente
do Politécnico de Lisboa

CURSOS

EM ASSOCIAÇÃO
O Politécnico de Lisboa mantém,
para o próximo ano letivo, a aposta
numa formação sólida, mas também,
diversificada, cuja qualidade se
traduz na procura dos estudantes

que, no caso dos cursos na área da

Comunicação, ultrapassa os 800%
das vagas disponíveis.
Além da permanente atualização dos

cursos, tiramos partido da
diversidade existente nas nossas
escolas e institutos superiores,
fomentando a oferta de cursos, em

associação. São exemplo disso, a
licenciatura em Ortoprotesia e os
mestrados em Análise e Controlo de
Riscos para a Saúde e Engenharia
Biomédica, que aliam as ciências da
Saúde à Engenharia, potenciando o

melhor que cada área.
É de salientar, na nossa academia,
as Escolas Superiores de Dança,
Música e Teatro e Cinema, cujo
trabalho tem colhido reconhecimento,
nomeadamente, este ano, com a
nomeação para a competição de
Carmes, da curta-metragem "Amor,
Avenidas Novas", produzida em
contexto escolar, o que dignifica e

orgulha a nossa instituição.

INOVAÇÃO NA

JOSÉ VERÍSSIMO
Professor de Marketing & Estratégia
do ISEG - Universidade de Lisboa

FORMAÇÃO EXECUTIVA

O ISEG é a escola de Economia e
Gestão da Universidade de Lisboa,
maior universidade do país com 48
mil alunos distribuídos pelas suas 18
escolas. Com 1 07 anos de existência
e numa rota de internacionalização
clara, o ISEG conjuga tradição com

inovação em todos os seus vetores
de atividade. Na área da formação
executiva, o IDEFE tem ofertas
formativas para responder
às tendências atuais através de
cursos abertos de curta e média

duração e de cursos à medida das

solicitações das organizações.
No vasto portefólio da nossa oferta,
composta por 28 pós-graduações,
destaco, a título de exemplo,
a pós-graduação em Gestão Fiscal

Avançada, lançada em 2018
e com uma próxima edição já
agendada para outubro deste ano.
Trata-se de um curso de elevada
qualidade em fiscalidade, uma área
muito específica, com um corpo
docente de três tipos, o que faz
realmente a diferença - docentes
do ISEG, docentes vindos de uma

consultora especializada na área
fiscal e docentes da Autoridade
Tributária. É claramente uma
pós-graduação muito aplicada, muito
detalhada e muito prática, destinada
a especialistas.
Destaco ainda a pós-graduação
em Data Science & Business

Analytics, que tem como objetivo
dotar os seus formandos
de competências necessárias

para o planeamento, gestão
e implementação eficaz de uma
solução de Business Intelligence.
São exemplos de ofertas formativas
na área digital os cursos breves
de Social Media Management,
e Futures, Strategic Design &
Innovation e Business Innovation &



Agility. Este curso permite, por
exemplo, perceber até que ponto a
transformação digital influencia as

empresas, mas também como alguns
modelos [agi/e, lean, etc.) podem ser
usados pelas empresas para
melhorarem a sua performance.
Ainda na área digital, mas com mais
horas de contacto, o IDEFE oferece
as pós-graduações em Marketing
Digital e Competi tive Intelligence.
Na área de softskills, estão

disponíveis os cursos breves
abertos de Dragon Dreaming, Mindful
Leadership Development, Soft Skills
& Marketing Pessoal.

JOSÉ CARAMELO GOMES
Vice-reitor
da Universidade Portucalense

DOUTORAMENTO EM
CIÊNC. EMPRESARIAIS
Vivemos numa sociedade global do
conhecimento em que o papel das
universidades é cada vez mais
fundamental. Investigação,
conhecimento, inovação
e globalização são necessariamente
as condições mínimas de sucesso

para as instituições de ensino

superior. A aposta estratégica da
Universidade Portucalense assenta
nestes quatro vetores, pelo que
o "core" da formação graduada e não

graduada na UPT é essencialmente
processual, na perspetiva de
transformar conhecimento de ponta,
desenvolvido pela própria UPT, em

inovação - através de modelos de

diagnóstico, modelos de intervenção,

e disseminação de boas práticas,
sempre numa perspetiva global.
A Portucalense considera que a
inserção e desenvolvimento dos seus

graduados no mercado de trabalho

passa, quase obrigatoriamente, pela
internacionalização. Idiomas,
multiculturalismo, proatividade,
criatividade e organização são um

conjunto de competências
que os programas de formação
da Portucalense trabalham
intensamente.

Globalização é, no entender da
Portucalense, quase a única receita
de sucesso e exige formação
holística, abrangendo harde soft
skills, quer na perspetiva da sua

aquisição, quer na perspetiva do seu
desenvolvimento. Na

internacionalização ou globalização,
a multiculturalidade e a competência
linguística, a par da capacidade de

comunicação, da relationship building
e da empatia, são fatores críticos de

sucesso passíveis de ser trabalhados
em formação executiva.
Ao nível concreto da formação
executiva, a UPT lançará no próximo
ano letivo um inovador programa
de doutoramento em Ciências

Empresariais, em parceria
com cerca de duas dezenas
de grandes empresas estabelecidas
em Portugal.

JOSÉ VAREJÃO
Diretor da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto

INTERNACIONALIZAÇÃO

DE CICLOS DE ESTUDO
A Faculdade de Economia do Porto

(FEP) é conhecida pela qualidade da
formação que proporciona aos seus
estudantes e orgulha-se
de apresentar uma taxa
de empregabilidade elevada
e superior à média nacional

na mesma área de formação.
É por proporcionar uma formação
sólida e multidisciplinar que a FEP
forma quadros para o topo de

qualquer organização, privada
ou pública, nacional ou internacional.
A Faculdade empenha-se para que
os seus estudantes adquiram
competências que lhes sejam úteis
no mercado de trabalho. Como tal,

integrado no processo
de acreditação internacional
em curso, definiu um conjunto
de conhecimentos específicos
e competências transversais,
em articulação com empresas
e Alumni, que tem vindo a avaliar

periodicamente. É um sistema
essencial para continuar a assegurar
que os cursos que disponibiliza
conferem efetivamente as

competências que os estudantes

esperam adquirir e os empregadores
esperam encontrar.
A FEP aposta no contacto próximo
com empresas e outras organizações
para proporcionar aos seus
estudantes esse contacto desde
o primeiro momento, de que são

exemplo o programa de visita a
empresas e múltiplas iniciativas

organizadas pela Escola (caso da
Poo/de Talentos e do FEP Masters
Challenge), ou pelos diferentes

organismos estudantis que acolhe.
A internacionalização dos ciclos
de estudos e as oportunidades
de mobilidade internacional
oferecidas aos estudantes de todos
os ciclos de estudo são também
um ingrediente essencial
da formação que a FEP oferece,
beneficiando da sua integração
na Universidade do Porto

e da participação em redes
de escolas de Economia e Gestão,
como é o caso da rede QTEM.


