ISVOUGA – Instituto Superior de entre Douro e Vouga

Núcleo de Pós-Graduações

PÓS-GRADUAÇÃO
GESTÃO
•

OBJECTIVOS
-

Curso vocacionado para a integração da teoria e da prática da gestão empresarial. Visa
desenvolver competências e conhecimentos essenciais, crescentemente requeridos
pelas empresas, públicas e privadas, e todas as outras organizações que procuram
cada vez mais aplicar modelos, técnicas e ferramentas da gestão, proporcionando
simultaneamente uma sólida base nas metodologias de investigação, nomeadamente
nas técnicas de recolha e análise de dados.

Esta pós-graduação é reconhecida para efeitos de realização de Dissertação/ Trabalho de

Projecto/Relatório de Estágio (42 ECTS) e obtenção do grau de mestre em Gestão pela
Universidade Portucalense.

•

DESTINATÁRIOS
-

•

DURAÇÃO
-

•

Dois semestres lectivos que correspondem a 78 ECTS;

CALENDÁRIO
-

•

Licenciados e Bacharéis de qualquer área de estudos.

Outubro de 2011 a Junho de 2012

REGIME/HORÁRIO
-

Pós-laboral (a definir dentro do horário de 2ª a 6ª feira das 18h00 às 23h30 e sábados
das 09h00 às 14h00).

•

•

NÚMERO DE VAGAS
-

25

-

Vagas cativas para candidatos de outras instituições: 10

LOCAL
-

O curso terá lugar nas instalações do ISVOUGA, sitas à Rua António Castro Corte
Real, 4520-181 Santa Maria da Feira.

•

AVALIAÇÃO DO CURSO
-

A avaliação de conhecimentos será feita no final de cada módulo, mediante a
realização de provas escritas e/ou de trabalhos;

-

A classificação final do curso é o resultado da média das classificações atribuídas
nas unidades curriculares que integram o plano de estudos, ponderadas pelas
unidades de crédito ECTS correspondentes.

•

COORDENAÇÃO E CORPO DOCENTE
-

A coordenação e o corpo docente pertencem às duas instituições de ensino
(ISVOUGA/Universidade Portucalense).

GESTÃO
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CANDIDATURAS / MATRÍCULAS

•

PRAZOS
Candidaturas – 1ª fase: 1 de Junho a 5 de Agosto de 2011; 2ª fase: 22 a 26 de Agosto
de 2011
Matrículas – 12 a 17 de Setembro de 2011

•

PROCESSO DE SELECÇÃO DAS CANDIDATURAS
-

A selecção dos candidatos à matrícula será realizada com base no seguinte conjunto de
critérios:


Área de estudos da licenciatura / bacharelato;



Classificação do grau académico de que são titulares.

Notas:
1.

Em igualdade de circunstâncias, os candidatos com estatuto de ex-aluno do ISVOUGA têm

2.

Em caso de empate será considerado o Currículo académico e profissional mais relevante.

•

APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CANDIDATURA

prioridade sobre os outros candidatos.

-

Os candidatos deverão apresentar requerimento de admissão, referindo motivação
para a frequência do curso, e os seguintes documentos:

•



Ficha de candidatura (a disponibilizar pelos serviços administrativos);



Currículo académico e profissional;



Certificado de Habilitações;



Fotocópia do Bilhete de Identidade/outro documento de identificação.

APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE MATRÍCULA
-

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:


Ficha de inscrição (a disponibilizar pelos serviços administrativos);



1 Fotografia;



Termo de responsabilidade;



Boletim de vacinas;



Documentação inerente ao processo de requerimento do estatuto de
trabalhador-estudante (facultativo);

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

•

TAXAS
-

•

-

Taxa de matrícula – €230,00

-

Taxa de creditação curricular - €30,00

-

Propina anual - €3298,79

MODALIDADES DE PAGAMENTO
-

GESTÃO

Taxa de candidatura – €185,00

Pronto pagamento anual - €3199,79

-

Pronto pagamento semestral - €1599,89

-

Propina mensal durante 10 meses – €329,88

-

Propina mensal durante 12 meses - €274,90
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PLANO DO CURSO

UCS

ects

Horas de
contacto

1.º ano – 1.º semestre

UCS

ects

Horas de
contacto

1.º ano – 2.º semestre

Gestão de Pessoas nas Organizações

5

15 WebMarketing e Comércio Electrónico

4

15

Gestão Financeira

7

30 Direito do Trabalho
Estratégia e Desenvolvimento
15
Empresarial
Gestão da Marca e Estratégias de
45
Comunicação

4

15

7

30

4

15

Marketing Empresarial
Relato Financeiro

5
8

Tópicos de Economia

5

15 Auditoria e Revisão de Contas

4

20

Finanças Empresariais Avançadas

7

30 Complementos de Fiscalidade
Complementos de Métodos
15
Quantitativos

4

20

5

30

Metodologias de Investigação

5

30

37

175

Integração dos Sistemas de Gestão

TOTAL

GESTÃO

4

41

165

TOTAL
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