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DESCRIÇÃO:
Se as economias desenvolvidas 
são dominadas desde algum 
tempo pelo sector de serviços, em 
termos produtivos e de emprego, e, 
transversalmente, nos diversos sectores 
de actividade (incluindo o industrial; 
qualquer produto industrial começa 
a ter uma componente crescente 
associada de serviços), o mesmo 
começa a ser notoriamente visível nos 
países em vias de desenvolvimento. Os 
sistemas de serviços estão a crescer 
rapidamente em peso e complexidade, 
sendo responsáveis por uma fatia 
crescente da criação global de valor nas 
economias modernas.

Contudo, a crescente importância 
dos serviços nas sociedades actuais 
não tem conduzido a um devido 
investimento na formação de recursos 
humanos que dominem o carácter 
multidisciplinar da concepção, 
desenvolvimento e gestão de serviços.

A concepção, desenvolvimento 
e prestação de serviços exige, 
actualmente, pessoas com 
competências transversais nas áreas 
da gestão e engenharia, dado que a 
concepção e prestação de serviços 
implica o envolvimento de recursos 
humanos, físicos, financeiros, 
organizacionais, processos, fluxos e 
tecnologias.

Assumindo o pressuposto da 
complementaridade de vocações entre 
a dimensão académica e empresarial 
e a sinergia que daí pode advir para 
a competitividade organizacional, 
a UFP possui o apoio da IBM na 
promoção de um curso em que as 
vertentes científicas e empresariais se 
complementam.

OBJECTIVOS:
Neste enquadramento, a Pós-
Graduação em Gestão e Engenharia 
de Serviços oferece um programa 
multidisciplinar visando preparar 
pessoas com competências transversais 
para a moderna concepção, 
desenvolvimento e gestão de sistemas 
de serviços, e com uma visão global 
da função de executivo que permitirá 
a participação inteligente no processo 
estratégico empresarial.

DESTINATÁRIOS:
Destinado a profissionais, gestores e 
estudantes que queiram obter uma 
visão ampla e aplicada da moderna 
prestação de serviços, a Pós-Graduação 
em Gestão e Engenharia de Serviços 
apresenta um plano de estudos que 
possibilita o acesso a dois Mestrados.

QUALIFICAÇÕES OBTIDAS:
• Um diploma de Pós-Graduação em 
Gestão e Engenharia de Serviços.
• Convalidação de 90 ECTS no plano 
curricular de Mestrado em Engenharia 
Informática – ramo de Sistemas de 
Informação e Multimédia. A obtenção 
do diploma de Mestrado requer a 
frequência de 30 ECTS adicionais 
(Metodologia da Dissertação e 
Dissertação de Mestrado).
• Convalidação de 90 ECTS no plano 
curricular de Mestrado em Ciências 
Empresariais. A obtenção do diploma 
de Mestrado requer a frequência 
de 30 ECTS adicionais (Métodos de 
Investigação e Dissertação).

PLANO CURRICULAR:
1º SEMESTRE:
• Teoria das Organizações
• Economia
• Sistemas de Informação e E-Business
• Multimédia e Tecnologias Interactivas

• Gestão de Pessoas
• Gestão do Conhecimento Organizacional

2º SEMESTRE:
• Gestão de Operações de Serviços 
• Marketing de Serviços
• Engenharia de Requisitos para Serviços
• Gestão e Ferramentas da Qualidade
• Investigação Operacional
• Finanças Empresariais

3º SEMESTRE:
• Estratégia Empresarial
• Concepção, Desenvolvimento  
e Avaliação de Serviços
• Criatividade, Empreendedorismo  
e Inovação
• Planeamento, Desenvolvimento  
e Integração de Sistemas de Informação
• Gestão de Produtos e Marcas: 
Planeamento Estratégico de Marketing
• Sistemas de Gestão de Bases de Dados

CORPO DOCENTE: 
• Prof. Doutor Eduardo Brou 
• Prof. Doutor Nuno Magalhães Ribeiro
• Prof. Doutor Miguel Trigo 
• Prof. Doutor Feliz Gouveia 
• Prof. Doutor José Vasconcelos 
• Prof. Doutor Luís Borges Gouveia 
• Profª. Doutora Ana Salazar
• Prof. Doutor António Cardoso
• Prof. Doutor Álvaro Rocha 
• Prof. Doutor Vasco Costa
• Mestre Sandra Bernardo
• Mestre Cristina Pimentão
• Mestre Inês Dolce 

INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS:
Local de Realização: Porto, 
Universidade Fernando Pessoa,  
Praça 9 de Abril, 349 4249-004 Porto
Horário: Quintas-feiras, das 18:30 às 
22:30, Sextas-feiras, das 18:30 às 22:30 
e Sábados, das 9:00 às 13:00. 
Candidaturas: Até 8 de Outubro de 2010

Matrículas: De 11 a 15 de Outubro de 2010
Início da PG: 21 de Outubro de 2010

PREÇÁRIO:
Taxa de Candidatura: 100 € 
(a descontar na matrícula)
Matrícula: 250 €
Propina a pronto pagamento: 3950 € 
(Existe a possibilidade de pagamento 
faseado)
NOTA: Estas informações não 
dispensam a consulta do Preçário  
das Pós-graduações

DURAÇÃO DO CURSO:
O curso de Pós-Graduação em Gestão 
e Engenharia de Serviços possui uma 
duração de 446 Horas presenciais, 
distribuídas por três semestres lectivos.

Este curso tem a particularidade 
de ser suportado por uma 
plataforma e-learning, garantindo a 
disponibilização de documentação de 
apoio, bem como o acompanhamento e 
a evolução do progresso dos alunos.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO:
• Currículo académico evidenciando a 
posse de diplomas referentes a cursos 
relacionados com a área científica da 
Pós-Graduação.
• Experiência profissional relacionada 
com a área científica da Pós-Graduação.
• Uma entrevista individual (caso seja 
necessário).
• É necessário um domínio básico da 
Língua Inglesa.

Os candidatos que pretendam 
prosseguir a sua educação ingressando 
no Mestrado, após a conclusão da 
Pós-Graduação, deverão possuir uma 
Licenciatura nas áreas de Engenharia, 
Economia, Gestão, Informática, 
Matemática ou relacionadas.


