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1 - Síntese dos Resultados Globais do Curso 
1.1 - Síntese dos resultados da apreciação global do curso pelos alunos

Média

Plano de estudos do curso 4.17

Carga horária global do curso 4.00

Organização do horário 3.83

Preparação técnica que o curso dá 3.83

Competências teóricas/técnicas atribuídas pelo curso 3.83

Competências práticas atribuídas pelo curso 3.50

Articulação entre as diferentes disciplinas do curso 3.67

Coordenação do curso pela sua direção 3.50

Qualidade geral do curso 3.83

Instalações e serviços do ISCAL 2.67

Disponibilidade de locais para estudar e trabalhar 2.50

Facilidade no acesso e uso de equipamentos informáticos 2.67

Adequação e qualidade dos serviços académicos 3.17

Adequação e qualidade dos serviços de Biblioteca e hemeroteca 3.75

Adequação e qualidade dos serviços de Bar e Refeitório 3.00

NOTA:

Foram considerados 90 alunos dos Inquéritos a Estudantes (Avaliação da Instituição e Curso)

1.2 - Resultados dos alunos diplomados

N.º inscritos
(2º ano)

N.º de
diplomados

Taxa de
Aprovação (*)

Taxa de Conclusão
em 2 anos (**)

Nº de anos para a
conclusão

Nº de alunos por anos
de conclusão

Média das
classificações

38 5 13% 40%

1 ano 0

15

2 anos 2

3 anos 2

4 anos 1

5 anos 0

6 ou mais anos 0

 FONTE: Informações recolhidas nos Serviços Académicos

NOTA:

(*)-Taxa correspondente à relação entre o n.º de alunos diplomados e o n.º de alunos inscritos no 2.º ano.
(**)-Taxa correspondente à relação entre o n.º total de alunos diplomados e o n.º de alunos diplomados com 2 matrículas (no máximo)



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CURSO (2019-20) 4/12

1.3 - Síntese dos resultados de empregabilidade

A maioria dos alunos encontra-se numa relação laboral no período de frequência do ano escolar. Após a conclusão do ano escolar, os
alunos que não estavam empregados ao ingressarem no curso, em geral, conseguem ser selecionados para entrevistas e ingressar no
mercado de trabalho. De acordo com a informação existente, de um universo de 85 diplomados, no ano 2019/20, a taxa de empregabilidade
é superior a 94%.

2 - Apreciação Global das Unidades Curriculares 
(Inquéritos a alunos e relatórios dos responsáveis das UC) 

2.1 - Síntese dos resultados da apreciação global das UC pelos responsáveis

Considerando as opiniões e situações reportadas por quem lecionou a Unidade Curricular Média

O programa/objetivos da UC foram cumpridos 4.84

Os meios disponibilizados foram adequados 4.42

O número de alunos por turma foi adequado ao desenvolvimento da UC 4.37

O horário estabelecido foi o adequado 4.42

A preparação anterior dos alunos foi adequada 3.79

O processo de avaliação foi adequado ao tipo de ensino e objetivos da UC 4.53

Nº de UC que apresentaram

avaliação positiva (maior ou igual a 4) 9

avaliação média (igual de 3) 3

avaliação negativa (menor de 3) 0

NOTA:

Foram consideradas 12 Unidades Curriculares dos relatórios dos responsáveis das UC (RUC)
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2.2 - Síntese dos resultados da apreciação global do Curso pelos alunos

Unidades curriculares Média

A minha motivação para a UC 4.24

Funcionamento global da UC 3.97

A minha prestação global na UC 4.18

Relação entre o nº total de ECTS (créditos) e o nº de horas de trabalho exigidas pela UC 4.22

Ligação com outras unidades curriculares do curso 4.04

Contributo para aquisição de competências associadas ao curso 4.20

Qualidade dos documentos e material de disponibilizado 3.70

Coordenação entre a componente teórica e prática 3.66

Coerência entre as atividades propostas e os objetivos da UC 3.82

Metodologias de avaliação da UC 3.81

Docente(s)

Pontualidade do docente 4.43

Grau de exigência do docente 4.26

Capacidade do docente para relacionar a UC com os objetivos do curso 4.27

Cumprimento das regras de avaliação definidas 4.36

Clareza de exposição por parte do docente em sala de aula 4.11

Qualidade dos documentos e materiais disponibilizados 3.80

Utilização da Plataforma de e-learning pelo Docente 3.53

Adequação dos métodos de avaliação 3.96

Domínio dos conteúdos programáticos 4.39

Disponibilidade e apoio do docente fora das aulas 4.32

Capacidade para motivar os alunos 4.11

Qualidade geral da atuação do docente 4.21

NOTA:

Foram considerados 51 alunos dos Inquéritos a Estudantes (Avaliação da Unidade Curricular | Docente)

2.3 - Síntese da Apreciação Realizada pelos Docentes nas Reuniões de Curso

 : O ano letivo correu dentro do esperado, todos os objetivos propostos foram alcançados. OsIntrodução ao Empreendedorismo
conteúdos programáticos, momentos e prazos de avaliação foram também cumpridos na sua totalidade. A preparação anterior de alguns
alunos era insuficiente no domínio de conceitos de Gestão, o que gerou dinâmicas diferentes no acompanhamento das aulas. Essa
heterogeneidade da formação dos alunos criou a necessidade de produzir mais conteúdos programáticos de modo a minorar as suas
insuficiências relativas a algumas das matérias lecionadas. Dado o elevado peso da realização do plano de negócios como elemento de
avaliação permitiu obter uma taxa de sucesso de cerca de 98%. A maioria das notas obtidas pelos alunos situou-se abaixo dos 15 valores.
Só dois alunos conseguiram obter a nota de 16 valores.

 : A UC forneceu ferramentas de gestão aos alunos, e permitiu a aquisição de novoNovos Modelos de Gestão e Empreendedorismo
conhecimento e o desenvolvimento de aptidões de gestão individuais aplicáveis nas organizações face ao contexto de incerteza crescente.
De uma forma geral, os objetivos da UC foram alcançados, tendo a maioria dos alunos obtido aprovação com uma taxa de 80%. Assim,
76% dos alunos que optaram por avaliação contínua passaram à UC, sendo a média das notas finais 12,63.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CURSO (2019-20) 6/12

 : A UC contribui para a perceção dos conceitos da sustentabilidade e daGovernação e Responsabilidade Social das Empresas
responsabilidade social, cada vez mais valorizados no meio empresarial. Destaca-se a elevada motivação dos alunos em compreender e
explorar este assunto em desenvolvimento constante, manifestada através da presença contínua nas aulas e da participação ativa nos
debates realizados nas aulas. Os resultados do ano letivo são bastante positivos, tendo em conta elevadas taxas de sucesso e a avaliação
bastante positiva dos alunos relativamente ao funcionamento da UC, aos temas abordados nos seminários e à atuação da docente e dos
convidados.

 : Sem informação da equipa docente.Regime Jurídico e Fiscal dos Novos Negócios

 : Sem informação da equipa docente.Liderança, Captação de Oportunidades e Gestão de Equipas

 : Consideram-se atingidos os objetivos essenciais da UC, cumprindo o programa definido. QuantoAnálise Financeira e Criação de Valor
aos resultados obtidos pelos alunos pode considerar-se o nível de sucesso muito bom em consonância com os anos anteriores, tendo a
quase totalidade dos alunos obtido aprovação ema avaliação contínua. Os objetivos da UC foram cumpridos, sendo de salientar a
metodologia de estudo de casos reais. Estes resultados são confirmados pela avaliação dos alunos da UC (questionários pedagógicos).

 : O funcionamento da UC ocorreu durante a pandemia e o decreto do estado deEstratégia de Negócios e de Internacionalização
emergência, o que implicou passar a lecionação das aulas de um regime presencial para um regime não presencial. Foi realizada uma
adaptação rápida para uma metodologia de ensino (e organizacional) inovadora no ISCAL, inexistente até ao ano letivo de 2019/20. Isso
implicou proceder a um ajustamento na abordagem das matérias, na interação com os alunos e nas dinâmicas inerentes ao
desenvolvimento das aulas, nomeadamente debates, apresentação de temas e discussão de casos de estudo. Apesar das alterações
repentinas de processos e de metodologia de abordagem letiva, as aulas correram muito bem. Houve uma excelente recetividade e
adaptação dos alunos às aulas à distância, o que permitiu a sua participação nas aulas motivada, manter a realização dos elementos de
avaliação previstos e cumprir o programa da UC. A assiduidade às aulas foi muito elevada. Os alunos continuaram a optar pelo regime de
avaliação contínua, obtendo uma elevada taxa de sucesso (95,92%), A nota predominante na UC foi de 16 valores.

 : A apreciação sobre o funcionamento do ano letivo é, no cômputo geral, bastante positiva. NãoPlano de Marketing e Gestão de Vendas
foram evidenciadas quaisquer questões significativas que pudessem indiciar níveis de insatisfação da parte dos discentes, quer em relação
à lecionação e apreensão dos conteúdos programáticos, quer no que concerne aos objetivos e ao próprio ritmo das aprendizagens e de
desempenho individual e coletivo.

 : Na sequência da preparação dada aos alunos no domínio de novas ferramentas tecnológicasLogística e Gestão de Redes de Negócios
(Microsoft Teams/Zoom), as aulas correram bem. De alguma forma conseguiu-se ajudar os alunos tanto nesta UC como nas restantes. Os
resultados foram globalmente positivos em termos de assiduidade e participação nas aulas, taxa de sucesso e cumprimento do programa.

 : No contexto de mudança da lecionação do regime presencial para o regime à distância, foramGestão do Conhecimento e da Inovação
disponibilizados aos alunos todos os recursos de apoio às aulas quer pelo docente quer em termos institucionais (plataformas Moodle e
Zoom) para se efetuar uma transição inesperada por todos. O programa da UC foi cumprido e todos os objetivos propostos foram
alcançados. O processo de avaliação foi ajustado ao contexto, mantendo o grau de exigência em termos de avaliação de conhecimentos. A
formação de base heterodoxa dos alunos refletiu-se na variação das classificações obtidas na UC, com predominância da nota de 15
valores. A taxa de sucesso dos alunos foi de cerca de 96%. No ensino à distância os alunos mantiveram uma elevada motivação traduzida
na assiduidade e participação nas aulas e nos resultados alcançados.

 : A UC em termos globais decorreu da melhor forma possível face aos circunstancialismos impostos pelaMetodologias de Investigação
situação de pandemia. Foi necessária a transição do regime presencial para o distal, o que exigiu a devida adaptação de práticas e
metodologias, cuja eficácia encontra-se evidenciada pelos ótimos resultados obtidos no RUC, os quais comprovam, portanto, o
cumprimento integral do programa e dos objetivos da cadeira. Na perspetiva do docente, tal só foi possível em virtude do notório esforço
colaborativo verificado entre docente e discentes em vista ao sucesso académico, bem como da correta adequação dos meios técnicos
disponibilizados pelo ISCAL, quer no plano da plataforma de videoconferência  para a realização de aulas, quer no âmbito naZoom
plataforma  para a aplicação de instrumentos de avaliação.Moodle

 : As aulas com palestras temáticas e acompanhamento dos alunos realizaram-se de forma virtual através de utilização daTrabalho Final
plataforma Zoom. Trata-se de uma UC em que o enfoque de estudo e investigação está colocado do lado do aluno de modo a realizar uma
preparação gradual ao longo do semestre, acompanhada pelos docentes da UC, para elaborar um Projeto que será avaliado como
Trabalho Final, e que poderá servir como uma orientação de investigação aquando do ingresso dos estudantes no 2.º ano do mestrado, a
fim de obterem o título de mestre. A UC funcionou bem, cumpriu os objetivos definidos e teve uma taxa de sucesso de 93,75%. A nota final
preponderante (obtida por 10 alunos) na UC foi 14 valores, revelando um empenho moderado dos alunos no domínio da investigação.
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3.1 - Síntese dos resultados escolares nas UC do curso

Alunos avaliados Nº de UC / Percentagem

Com taxas de aprovação iguais ou superiores a 90% 13 (92.86%)

Com taxas de aprovação entre 75% e 89% 1 (7.14%)

Com taxas de aprovação inferiores a 75 % 0 (0.00%)

Alunos inscritos Nº de UC

Com taxas de aprovação iguais ou superiores a 90% 11 (78.57%)

Com taxas de aprovação entre 75% e 89% 1 (7.14%)

Com taxas de aprovação inferiores a 75 % 2 (14.29%)

NOTA:

Foram consideradas 14 UC do curso

4 - Plano de Ação para a Melhoria 
4.1 - Planos de melhoria propostos

Situação plano melhoria Nº de UC

Com nada a assinalar 12

Com situação relevante positiva 0

Com situação relevante negativa 0

NOTA:

Foram consideradas 12 RUC, das quais 12 encontram-se publicadas

Síntese da análise dos planos de melhoria apresentados pelos responsáveis das UC para as situações relevantes negativas:

Situação identificada Ação a desenvolver Recursos

- - -
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4.2 - Apreciação da implementação dos planos de melhoria do ciclo avaliativo anterior

Situação identificada Ação prevista Ação implementada

- - -

5 - Atividades Associadas ao Funcionamento do Curso

5.1 - Atividade científica relacionada com o curso

No essencial, a atividade científica dos docentes assentou no desenvolvimento de trabalho científico com (i) participação em conferências,
congressos e seminários ao nível nacional e internacional (na qualidade de oradores, revisores,  s e moderadores), e (ii)discussant
publicações de capítulos de livros e em revistas nacionais e internacionais. Os docentes também participaram em comissões organizadoras
e científicas de vários eventos científicos. Além disso, os professores participaram em projetos de investigação de âmbito nacional e
internacional, orientaram trabalhos de investigação e foram membros de Júri em provas públicas académicas.

No segundo semestre do ano letivo 2019/20, a participação em conferências e elaboração de artigos com trabalho de campo ficou
parcialmente prejudicada pela situação de pandemia.

Em particular:

Alguns docentes encontram-se a realizar o doutoramento em Gestão, incluindo na especialidade em Estratégia e Empreendedorismo.
Outros docentes frequentaram e concluíram os programas de doutoramento na área da Gestão. E ainda outros docentes aumentaram as
suas qualificações obtendo o título de Especialista com provas públicas.

Os docentes estão a orientar projetos de investigação na Área da Gestão e Empreendedorismo aplicados em Portugal, por alunos da turma
nacional, e aplicados em Angola, por alunos da turma de alunos internacionais.

Os docentes participaram em provas públicas de mestrado, de título de Especialista e de doutoramento.

Os docentes participaram em projetos de investigação como, por exemplo, os projetos IDI&CA lançados pelos IPL, integrando equipas
multidisciplinares externas ao ISCAL. Tratam-se de projetos de investigação aplicados à realidade empresarial, que produzem trabalhos
científico publicado em revistas internacionais e em livros internacionais temáticos.

Realizaram-se várias participações dos docentes em conferências, como por exemplo:

Anes, M.C. (2019), XX Congresso Internacional AECA- Málaga - The relation between earnings quality and corporate performance in a
transition stock market: the portuguese case. Este trabalho foi selecionado para publicação na Revista Española de Financiación y
Contabilidade (REFC). ISBN: 978-84-16286-59-1

Anes, M.C. (2019), The relation between earnings quality and corporate performance in a transition stock market: the portuguese case,
presented at X Postgraduate Conference Management, Hospitality & Tourism ESGHT e ISCAL  Lisboa.

Breia, A. (2019), participação como orador na Conferência OCC  Portugal como destino de Investimento.

Pinheiro, P. e Sarmento, M. (2019).  responsabilidade A evolução da divulgação da social das entidades integradas no ESG score da
 . XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, Porto, Portugal.Thomson Reuters

Pinheiro, P. e Sarmento, M. (2019).  . 29th EBES Conference, Lisboa, Portugal.The Relationship between Liquidity and CSR Disclosure

Os docentes participaram como moderadores de painéis em eventos científicos internacionais, como por exemplo:

X Postgraduate Conference Management, Hospitality & Tourism, ESGHT-ISCAL 2019.

XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria. 7 e 8 de novembro de 2019, ISCAP-IPP, Porto, Portugal.
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IV Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social  CRIARS, 5 de setembro de 2020, Universidade do Extremo Sul Catarinense,
SOCIUS-ISEG e ISCAL-IPL, Criciúma, Brasil.

Existiu participação dos professores como membros em comissões científicas, como por exemplo:

II Encontro Ibérico subordinado ao tema do Ensino da Ética, da Responsabilidade Social e das Práticas de Responsabilidade Social no
Ensino Superior. Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve; o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa (ISCAL), do Instituto Politécnico de Lisboa; o Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología
de la Universidad de Jaén.

XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA), organizado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do
Porto (ISCAP) e pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), 7 e 8 de novembro de 2019, no Porto, nas instalações do ISCAP. 

ICMarkTech'20 - The 2020 International Conference on Marketing and Technologies, which will be held at  ISCTE - University Institute of
, in the city of   in Portugal, between 8 and 10 October 2020. Lisbon  Lisbon

CIEM 2019  9.ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo, promovida pela  Empreend (Associação Portuguesa para o
Empreendedorismo) e pela Universidade Portucalense, 14 e 15 de Novembro de 2019.

O corpo docente desenvolveu trabalho científico publicado em revistas nacionais e internacionais, capítulos de livros internacionais e livros,
como por exemplo:

Orlando Gomes, Jorge Paulo Sequeira, Mariya Gubareva, & Luís Cavique, (2019). Towards a Micro-Simulated Model of Household
Consumption and Savings, in Contributions on Applied Business Research and Simulation Studies (pp. 158) - Commemorative Book of the
260th Anniversary of the Lisbon Accounting and Business School - Cambridge Scholars Publishing.

Gomes, O. (2020). Hand-to-Mouth Consumers, Rule-of-Thumb Savers, and Optimal Control. Journal of Economic Interaction and
 . Forthcoming.Coordination

Jesus T., Alves J., Azevedo J., Pinto V. (2020). Ethics and Professional Commitment The   perceptions of Professionals and Accounting
Students. IRMBR, international review of management and business research. (114) Vol: 9, Edição: 1, Páginas: 49-57.

Jesus, T., Kaizeler, C., Pinheiro, P., Sarmento, M. (2020). Creative Accounting or Fraud Ethical Perceptions Among Accountants. IRMBR,
international review of management and business research. (107) Vol: 9, Edição: 1, Páginas: 58-78.

Martins, J.M., Abreu, A. e Calado, J.M.F. (2019), Business Incubator and Economic Development, IntechOpen, DOI:
10.5772/intechopen.88562.

Abreu, A., Nunes, M., Dias, A. e Martins, J.D.M., (2020), A predictive risk model based on social network analysis, In  ,18th annual ISC'2020
June 8-10, 2020, University College Dublin, Dublin, Ireland.

Santos R., Abreu A., Calado J.M.F., Soares J.M., Martins J.D.M., Anes V. (2020/21) A Fuzzy Based Model to Assess the Influence of Project
Risk on Corporate Behavior. In: Gonçalves J.A., Braz-César M., Coelho J.P. (eds) CONTROLO 2020. CONTROLO 2020. Lecture Notes in
Electrical Engineering, vol 695. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58653-9_37

Dantas, R. (2020), Manual de Introdução ao Empreendedorismo.

https://www.iscte-iul.pt/
https://www.iscte-iul.pt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon
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5.2 - Atividade de articulação com a comunidade desenvolvida no âmbito do curso

Protocolo de cooperação com o ISEL com a prática de transferência de conhecimento do mestrado em Gestão e Empreendedorismo para o
mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, do ISEL, via intervenção de docentes do ISCAL no ano letivo 2019/20.

Protocolo de cooperação com a incubadora  A Ponte que se traduz na realização de (i) seminários com a participação de empreendedores
como oradores transmitindo experiências e conhecimento do mercado na primeira pessoa (por exemplo, Start up 40 Pés, sob o tema Como
alcançar o real sucesso do empreendedor), e (ii) seminários temáticos que visam a preparação dos alunos para desenvolver ideias de
negócio, e eventual implementação através de incubação. Ainda neste âmbito, e no do protocolo com a Junta de Freguesia de Penha de
França, de Lisboa, no ano letivo 2019/20, estavam previstos outros seminários presenciais, a realizar no 2.º semestre, que devido à
pandemia e ao estado de emergência foram desmarcados. Estavam ainda agendadas intervenções presenciais de gestores de grandes
empresas multinacionais (por exemplo, Altice) em seminários temáticos, a realizar nas UC do segundo semestre, que também não
ocorreram devido à pandemia. Pelo mesmo motivo, no âmbito da parceria com a Incubcenter, foi ainda cancelada uma visita programada
dos estudantes (turma nacional e turma de alunos internacionais) à incubadora de empresas, com o objetivo de lhes proporcionar um
contacto real com o ecossistema empreendedor.

Alguns docentes participaram como consultores empresariais não remunerados, no âmbito de projetos de colaboração, transferindo
conhecimento da Academia para a realidade empresarial familiar, no domínio da indústria transformadora de cereais.

Existe também a intervenção de docentes como oradores em conferências de Ordens Profissionais como, por exemplo, a Conferência da
OCC sob o tema Portugal como destino de investimento.

Participação no Projeto Uni.Network, partilhando com os alunos as experiências de Empreendedorismo Social e as práticas de
responsabilidade social, sob o tema debatido em seminário A empresa em relação com a Economia Social: Voluntariado e apoio à inovação
e empreendedorismo social.

6 - Apreciação Global 
6.1 - Análise dos Resultados

Considerando o contexto de mudança abrupta, há a assinalar o equilíbrio institucional neste processo, onde se inclui a capacidade de
adaptação dos alunos e dos docentes. Nestas circunstâncias, foi possível continuar a lecionar e cumprir os programas das UC, realizar a
avaliação contínua e acompanhar os alunos no seu processo de aprendizagem fornecendo-lhes os recursos necessários para o seu
bom-sucesso escolar. A situação de confinamento imposta pelo Governo limitou o desenvolvimento de atividades de investigação e em
articulação com a comunidade. Os resultados globais alcançados foram positivos.

De acordo com o inquérito realizado aos alunos, a preparação técnica que o curso dá é avaliada com 3,83, e a qualidade geral do curso
avaliada com 3,83. A classificação média obtida nas UC pelos alunos foi de 16 valores. Devido à situação de pandemia, os alunos não
conseguiram desenvolver o trabalho de campo previsto a fim de recolher dados para poderem concluir as dissertações neste ano letivo.
Além disso, foram adiadas provas públicas para obtenção do título de Mestre.

De acordo com os responsáveis das UC, a preparação anterior dos alunos é pontuada com 3,79 em 5 pontos possíveis. Não existiram UC
com avaliação inferior a 3, tendo a maioria uma avaliação positiva maior ou igual a 4.

Quanto à apreciação global do curso pelos alunos, a minha (do aluno) motivação para a UC foi avaliada com 4,24, e a capacidade (do
docente) para motivar os alunos foi avaliada com 4,11, verificando-se aqui um equilíbrio. O funcionamento global de UC foi avaliado com
3,97.

Dos alunos avaliados, em 78,57% das UC obtiveram taxas de aprovação iguais ou superiores a 90%.

6.2 - Síntese dos Pontos Fortes e Fracos do Curso
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Pontos fortes:

Existência de duas turmas: uma, de alunos nacionais e, outra, de alunos internacionais, a qual vai na 2.ª edição.

Elevado número de alunos que se inscreve no 2.º ano do mestrado a fim de obter o título de Mestre. Nos trabalhos concluídos, existem
trabalhos com um cariz mais científico, como é o caso das dissertações, e com uma vertente mais prática, traduzida pelos projetos, que
constituem o primeiro passo dado alunos na tentativa de iniciar um negócio futuro.

Realização de seminários temáticos variados com a participação de oradores que transmitem experiências na primeira pessoa nos planos
pessoal e profissional.

Protocolos celebrados com entidades ligadas à dinamização do empreendedorismo, e executados nos anos letivos

Protocolos de transferência de conhecimento com outras instituições de Ensino Superior, ao longo de vários anos letivos.

Articulação do conhecimento teórico com a sua aplicação prática através da utilização de bases de dados e de estudo de casos reais,
concretizando o ensino de saber-fazer.

Existe uma forte sintonia entre as competências desenvolvidas pelos alunos na estrutura curricular do curso e as necessidades sentidas do
mercado de trabalho.

Lecionação de matérias inovadoras na Área da Gestão, quer em termos científicos e práticos, que são fundamentais para aumentar as
aptidões dos alunos, em particular, e fomentar a competitividade das empresas, em geral, nos mercados nacional e internacional.

O corpo docente do curso tem aumentado gradualmente as suas qualificações académicas, e dispõe de experiência profissional e de
conhecimento relevante atual da realidade empresarial, o que contribui para a melhoria da aprendizagem dos alunos mediante a
interligação das componentes teórica e prática das matérias lecionadas.

A estabilidade do corpo docente do curso configura uma mais-valia em termos de funcionamento global do curso, traduzido em vários
indicadores ao longo das várias edições, onde se inclui o espírito colaborativo e as boas relações pessoais entre os docentes.

Grande flexibilidade do corpo docente na adaptação à mudança de aulas presenciais para aulas à distância utilizando novas plataformas
tecnológicas (Moodle e Zoom).

Ensino focado na aprendizagem e no desenvolvimento colaborativos do aluno, fomentando a sua pro-atividade no debate de ideias e o seu
progresso científico aplicado à realidade empresarial.

A elevada procura de candidatos ao mestrado aumenta a sua notoriedade no mercado.

Os alunos conseguem obter emprego após frequência do curso de mestrado. Isso contribui para a elevada empregabilidade dos alunos que
procuram um posto de trabalho.

 

Pontos fracos:

Existem algumas limitações de espaço no sentido de acolher oradores com as condições normais a esse tipo de eventos mesmo integrados
no planeamento letivo das UC. Esses constrangimentos tornaram-se mais notórios numa situação de pandemia.

Limitação tecnológica (e económica) dos alunos manifestada pela inexistência de computadores pessoais que lhes permitam
frequentar/participar no ensino à distância.

Reduzida disponibilidade dos estudantes para realizar atividades de investigação por estarem inseridos no mercado de trabalho, e assim
estarem condicionados em termos de tempo.

Fraca cultura de investigação geradora de uma dinâmica de produção de conhecimento científico aplicado à realidade empresarial.

Falta um centro de investigação próprio da instituição.

Falta de infraestruturas físicas (espaço, qualidade e conforto das salas de aulas) e tecnológicas de boa qualidade (meios de suporte digitais
para garantir as novas tendências ao nível dos novos métodos de aprendizagem).
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7 - Boas Práticas

A estrutura curricular do mestrado proporciona aos alunos (i) o domínio dos conceitos e sua aplicação em estudos de caso, (ii) o
desenvolvimento de competências pessoais no trabalho em equipa, (iii) o contacto com gestores da realidade empresarial, (iv) as linhas
orientadoras para realizar investigação via acesso ao estado de arte através de artigos científicos e (v) incentiva a realizar atividades de
investigação, criando e aplicando conhecimento ao tecido empresarial por meio da realização de dissertações, bem como a desenvolver e a
implementar ideias de negócio por meio da realização de projetos (planos de negócio), a fim de obterem o grau de mestre frequentando o
2.º ano do curso.

No contexto do ciclo de estudos, as UC (i) enquadram os temas numa lógica sistémica, desenvolvem competências de pesquisa, análise
critica e produção de documentos de natureza técnica e científica, e (ii) proporcionam o desenvolvimento pessoal numa perspetiva do
saber-fazer articulando o estudo de casos reais com a realização de conferências e seminários onde participam professores do ISCAL e
atores do ambiente empresarial (gestores e empreendedores).

Transmissão de conhecimento com foco na aprendizagem do aluno, tendo em conta a especificidade do contexto da turma nacional e da
turma de estudantes internacionais. Incentivo à pesquisa, autodesenvolvimento e rigor científico.

A UC de Trabalho Final e a existência de trabalhos de grupo nas várias UC permitem aos alunos praticar a análise de artigos científicos e
desenvolver a revisão da literatura, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado com elevada qualidade.

Promoção debates temáticos em ambiente de aulas a realizar entre os grupos de trabalho.

Preparação dos discentes em termos de aplicação de métodos de investigação e de técnicas de recolha e de tratamento de informação.

Disponibilidade permanente dos docentes para apoiar os alunos na sua atividade académica. Nesse sentido, a utilização intensiva da
plataforma Moodle funcionou como (i) um repositório de recursos de apoio e de complemento das aulas, (ii) um meio de interação
permanente com os alunos para o esclarecimento de dúvidas, e (iii) um canal facilitador de uma aprendizagem colaborativa.

Preocupação constante dos docentes em acompanhar de perto o percurso académico do aluno, inclusivamente apoiando e estimulando a
capacidade de investigação dos discentes.

Complemento de métodos mais tradicionais de aprendizagem com o recurso a novas metodologias de ensino usando as plataformas
tecnológicas Moodle e Zoom.

Boa complementaridade simultânea entre as modalidades letivas presencial e não presencial na realização de aulas à distância. A
interligação entre a sala física e a sala virtual é realizada através do Moodle e do Zoom.

As componentes de ensino, de investigação e de avaliação de conhecimentos adquiridos pelos alunos foram reforçadas mediante a
utilização das plataformas digitais.


