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OMBAdoISEGabre
horizontes quer àqueles

que querem seguir
caminhos na área do

empreendedorismo, quer
aos outros estudantes que
vêem de que forma podem
inovar e iazer "renascer"

as suas organizações %

OISEG
é uma das

dezoito escolas da
Universidade de

Lisboa.
Localizado no centro da

cidade de Lisboa, o ISEG
tem cerca de 6000 alunos,
dos quais 20% são estran-
geiros, o que resulta num
ambiente verdadeiramente
internacional, que se esten-
de por todos os seus graus
de ensino e cursos lecciona-
dos: licenciatura, mestrado,
doutoramentos, formação
para executivos; onde se in-
cluem as pós-graduações e

o MBA.
O MBA do ISEG, que assi-

nala a 35* edição, apresenta
hoje um programa totalmen-
te oferecido em inglês, com
um corpo de estudantes em

que encontramos um rráx
de alunos nacionais e inter-
nacionais, abre horizontes
quer àqueles que querem
seguir caminhos na área do

empreendedorismo, quer aos

outros estudantes que, ten-
do objetivos de carreira em
organizações mais maduras,
vêem de que forma podem
inovar e fazer "renascer" as

suas organizações.
O MBA do ISEG é o único

programa do género da Universidade de Lisboa e é o mais

antigo de Portugal, sendo a primeira edição de 1984.

O MBA do ISEG é acreditado pela AMBA, sendo a mais
recente acreditação da Escola a AACSB, que trouxe mais no-
toriedade a todos os programas de gestão, incluindo o MBA,
aumentando a nossa motivação e ambição.

No caso do MBA, temos claramente um produto estrela,
em particular desde que aprofundou a sua componente de

internacionalização, com a importante acreditação interna-
cional AMBA, o ensino em inglês, contando com um grupo
internacional de estudantes na sala de aula e forte compo-

nente de gestão de inovação e

empreendedorismo, inclusi-
ve com uma intensa semana
de trabalho em Silicon Valley.

O MBA do ISEG tem, ne-
cessariamente, uma impor-
tante componente de inova-
ção, o regime modular das

suas aulas, o ensino em in-
glês, uma turma internacio-
nal e uma semana residencial
no grande centro tecnológico
que é Silicon Valley.

0 programa está desenha-
do para que executivos com
diferentes origens académi-
cas possam ganhar compe-
tências nas áreas técnicas,
mas também, em aspetos
de desenvolvimento orga-
nizacional. Por isso, criámos
um programa sustentado
no equilíbrio da formação
nas competências core, mas
também nas denominadas
so/t-sfeills.

Nesse sentido, o MBA do
ISEG assenta em três pilares
fundamentais:
1) desenvolvimento de com-
petências de negócio a 360 D

;

2) formação em liderança e

gestão de equipas, incluindo
negociação e mindfulness;
3) inovação em intra e extra-
-empreendedorismo.

E para melhor conhecermos a realidade dos negócios,
algumas experiências de aprendizagem são organizadas
fora do campus, como a sessão de dois dias na Academia
da Força Aérea Portuguesa, durante a qual os alunos pas-
sam por um conjunto de exercícios de campo destinados
a treinar a liderança e as competências de negociação e

gestão de equipas.
Esta visão é também distintiva no programa de MBA, o

que se traduz no estímulo de uma abordagem de pensamento
crítico no trabalho e na vida pessoal. No ISEG, desafiamos
os alunos não só a aprender, mas acima de tudo, a pensar! •
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