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“A Licenciatura em Administração Pública foi um 
curso pioneiro em Portugal, e, como tal, marcou 
a evolução de uma área científica própria ligada 
às questões da governação pública na ótica da 
Gestão Pública e das Políticas Públicas. Visa 
criar técnicos altamente qualificados capazes de 
contribuir e acrescentar valor na complexa tarefa 
de gestão dos serviços públicos. A gestão pública 
tem um nível de exigência próprio decorrente da 
natureza das suas atividades, do contexto político 
em que é exercida e dos desafios que são postos ao 
Estado. Trata-se de uma formação de banda larga 
que visa contribuir uma Administração Pública 
moderna, inovadora, eficiente, transparente e 
responsável para com os cidadãos.”
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Miguel Ângelo Rodrigues
Diretor de Curso
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A Licenciatura em Administração Pública tem 
como objetivo formar profissionais qualificados 
nos domínios da Gestão Pública e das Políticas 
Públicas, com saberes e competências para 
responder aos crescentes desafios da gestão 
pública moderna. O curso garante uma sólida 
formação teórica e prática para o desempenho 
de funções de gestão na Administração Pública, 
em empresas públicas, associações de interesse 
público e empresas privadas. Com um corpo 
docente de elevada qualidade e uma estrutura 
curricular desenhada de forma a dotar os 
licenciados de flexibilidade para se adaptarem 
aos desafios colocados pelas organizações, 
aposta em metodologias de ensino inovadoras que 
promovem o desenvolvimento de competências, 
a formação ética e o espírito crítico. 
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PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
18 Português

DIRETOR DE CURSO

Miguel Ângelo Vilela Rodrigues
miguelangelo@eeg.uminho.pt

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 0 0 2
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"A licenciatura em Ciência Política destina-se 
a alunos que pretendam estudar o fenómeno 
político no âmbito do Estado ou em perspetiva 
comparada. A Ciência Política ramifica-se em 
várias subespecializações, abordando temas tão 
diversificados como a organização territorial do 
Estado, competição política e comportamento 
eleitoral, cultura e participação política, partidos 
políticos, cidadania e democracia, elites políticas, 
opinião pública, sondagens e marketing político. 
O curso oferece uma sólida formação teórica 
que ajudará o aluno a identificar e compreender 
os fenómenos políticos decorrentes da gestão do 
poder político. Para além das disciplinas nucleares, 
o Curso oferece múltiplas unidades curriculares 
que partilha com outras formações afins." 

Sandrina Antunes
Diretora de Curso

A licenciatura em Ciência Política tem como objetivo 
central habilitar os seus licenciados para o exercício 
de funções altamente qualificadas nos domínios da 
governação do estado, da Administração Central, 
Regional e Local; das instituições europeias; das 
empresas de consultadoria de imagem política, 
empresas de sondagens, empresas de comunicação 
social; dos serviços de coaching político, de 
marketing eleitoral, entre outros; de centros de 
investigação e think tanks nacionais e internacionais. 
A Licenciatura em Ciência Política aposta no 
desenvolvimento de múltiplas competências que 
permitem a correta utilização das ferramentas 
teóricas, conceptuais e metodológicas essenciais à 
análise e avaliação de comportamentos políticos; ao 
desempenho de funções de assessoria e de political 
coaching no domínio da comunicação política; à 
implementação, avaliação e acompanhamento de 
políticas e programas públicos.

PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
06 Filosofia
ou
11 História 

DIRETORA DE CURSO

Sandrina Ferreira Antunes
santunes@eeg.uminho.pt

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso
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9 0 1 9
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Filomena Brás
Diretora de Curso

Aos profissionais da área da Contabilidade é 
exigido que disponibilizem informação útil para 
a tomada de decisão e tenham um papel ativo na 
gestão das organizações, sejam elas privadas ou 
públicas, com ou sem fins lucrativos e de âmbito 
nacional ou internacional. 
A Licenciatura em Contabilidade assenta numa 
abordagem ampla e aprofundada das áreas 
fundamentais da contabilidade, da fiscalidade e 
da auditoria. Integrando de forma articulada a 
formação teórica, prática e tecnológica, este curso é 
sustentado em práticas pedagógicas que promovem 
a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 
de competências pessoais e transversais. A 
Licenciatura em Contabilidade é reconhecida pela 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), dado 
que satisfaz as competências académicas definidas 
para a profissão. O estágio curricular dispensa o 
estágio profissional exigido pela OCC para acesso 
à profissão. 

PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
17 Matemática. Aplicada às Ciências Sociais
ou
11 Matemática. Aplicada às Ciências Sociais
18 Português 

DIRETORA DE CURSO

Maria Filomena Pregueiro Antunes Brás 
filomena@eeg.uminho.pt

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 0 5 6
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"A licenciatura em Contabilidade caracteriza-se 
pela sua versatilidade de aplicação.
Qualquer organização, seja pública ou privada, tenha 
fins lucrativos ou não, necessita de alguém que 
controle os recursos da organização, que produza 
informação para que o dirigente possa tomar as 
melhores decisões e que preste contas perante 
os seus stakeholders. Esse alguém é o licenciado 
em Contabilidade. Alguém que, não tem apenas de 
fazer contas, mas também tem conhecimentos em 
economia, direito, gestão, auditoria, fiscalidade, 
sistemas de informação. Alguém capaz de 
desenvolver uma polivalência de funções numa 
pequena entidade ou de se especializar numa área 
quando trabalha numa grande entidade."
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Rita Sousa
Diretora de Curso

A Licenciatura em Economia fornece aos alunos 
uma formação sólida em fundamentos teóricos da 
Economia e em Métodos Quantitativos. Expõe os 
alunos a diversas áreas da Economia Aplicada (como 
Economia Bancária e Seguros, Inovação, Ambiente, 
Políticas Macroeconómicas, Saúde e Trabalho, entre 
outras), com uma forte aproximação à realidade 
económica e empresarial.
Os alunos de Economia encontram um corpo 
docente empenhado e jovem, doutorado em algumas 
das melhores universidades europeias norte-
americanas, e poderão usufruir de um conjunto de 
infraestruturas e equipamentos modernos. Estes 
fatores têm contribuído para tornar a licenciatura 
numa referência no domínio das Ciências Económicas 
em Portugal, o que é visível na rápida e bem-sucedida 
integração dos seus licenciados no mercado de 
trabalho.

PROVAS DE ACESSO:

19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português

DIRETORA DE CURSO

Rita Mafalda Dionísio Sousa
ritasousa@eeg.uminho.pt

*A Licenciatura em Economia é reconhecida com a acreditação 
EFMD – The Management Development Network.

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 0 8 1
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formação sólida na teoria económica com 
aplicação em áreas específicas como Economia 
Bancária e Seguros, Políticas Macroeconómicas, 
Inovação, Ambiente, Saúde e Trabalho, entre 
outras, com forte aproximação à realidade 
empresarial e institucional. O curso promove o 
desenvolvimento das capacidades de análise, 
comunicação, autonomia e trabalho em equipa, 
que os alunos precisam para uma integração 
com êxito no mercado de trabalho. A equipa de 
Professores inclui especialistas amplamente 
reconhecidos nas suas áreas, e foi recentemente 
acreditado pelo EFMD, uma rede internacional que 
visa desenvolver líderes e gestores socialmente 
responsáveis." 
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Benilde Oliveira
Diretora de Curso

A Licenciatura em Gestão forma gestores com uma 
visão integrada e estratégica das organizações e 
do seu contexto competitivo. 
O licenciado em Gestão está preparado para aplicar 
diferentes teorias, quadros conceptuais, métodos 
e metodologias na resolução de problemas 
práticos e na tomada de decisão fundamentada. 
Estará também apto para organizar diferentes 
recursos, hierarquizar prioridades e ter uma atitude 
pró-ativa, de liderança e espírito empreendedor. 
Aos licenciados em Gestão abrem-se diversas 
oportunidades profissionais nas áreas da Gestão 
Estratégica, Gestão de Recursos Humanos, 
Logística, Gestão da Produção e Operações, 
Finanças Empresariais, Mercados Financeiros, 
Marketing, Contabilidade e Auditoria.

PROVAS DE ACESSO:

19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português

DIRETORA DE CURSO

Benilde Maria Nascimento Oliveira
benilde@eeg.uminho.pt

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 1 4 7
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*A Licenciatura em Gestão é reconhecida com a acreditação  
EFMD – The Management Development Network.

 

"A nossa missão é formar profissionais de 
excelência, com uma visão estratégica e 
integrada das várias áreas funcionais da gestão e 
preparados para o Mundo.
Contamos com um corpo docente altamente 
qualificado que valoriza a proximidade entre 
professor e aluno e a inovação no ensino. 
O curso possui uma ampla oferta curricular 
em inglês, promovendo-se assim a mobilidade 
internacional.
Para potenciar a integração e o melhor desempenho 
no mercado de trabalho apostamos igualmente no 
desenvolvimento de competências transversais e 
garantimos aos nossos alunos o apoio necessário 
para beneficiarem das melhores oportunidades 
em termos de estágios de verão, visitas de estudo 
e eventos de empregabilidade." 
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"Ao escolheres o curso de Marketing farás parte 
da UMinho, uma das academias mais vibrantes 
do país. Trabalhamos com os nossos estudantes 
para lhes proporcionar uma formação sólida, 
atual e prática, num ambiente de aprendizagem 
motivador, acompanhados por professores muito 
experientes e próximos dos estudantes. Para 
além das aulas, terás oportunidades incríveis 
de aprendizagem na interação com empresas 
e gestores (ex: trabalhos, estágios, palestras, 
visitas) ou na realização de experiências 
internacionais (ex: período de estudos noutra 
Universidade Europeia) que te prepararão para 
o mercado de trabalho e para seres uma pessoa 
e um profissional de Marketing de excelência. 
Contamos contigo!"

Joaquim Silva
Diretor de Curso

O marketing está presente em tudo aquilo que 
nos rodeia! Marcas produtos, serviços e pessoas 
utilizam cada vez mais princípios e técnicas de 
Marketing para criarem valor económico e social.
A Licenciatura em Marketing tem como objetivo 
formar pessoas para a excelência, dotadas 
de competências científicas num ambiente 
multicultural e dinâmico. Integra metodologias 
de aprendizagem ativas centradas no estudante, 
com utilização das novas tecnologias e 
ferramentas digitais, que promovem a co-
criação de conhecimento e de competências, 
com autonomia, ética e responsabilidade. O 
futuro licenciado terá oportunidades de carreira 
como responsável de marketing, de produto, de 
marca, de clientes, de comunicação, de relações 
públicas, de vendas, de marketing digital ou de 
pesquisa de marketing.

PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
ou
18 Português

DIRETOR DE CURSO

Joaquim Manuel Ferreira Jesus Silva
josilva@eeg.uminho.pt

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 2 0 5
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“Na realidade é a educação que muda a direção das 
nossas vidas. E o curso de Negócios Internacionais 
equipa-te com ferramentas necessárias para 
conseguires essa mudança e seres bem-sucedido 
num mundo laboral global em constante inovação. 
Desde pequena sempre sonhei em construir uma 
carreira internacional, explorar diferentes mercados 
e viver diversas culturas. A licenciatura em Negócios 
Internacionais foi chave na realização e sucesso 
desse sonho, sendo a base solida que me levou até 
Marketing Manager na Ocean Outdoor, empresa que 
gere o maior espaço de publicidade no mundo – a 
famosa Piccadilly Lights. Com esta licenciatura abri 
portas e desenvolvi competências para trabalhar em 
vários mercados internacionais como São Francisco 
e Londres.”

Ana Paula Faria
Diretora de Curso

A Licenciatura em Negócios Internacionais visa 
preparar alunos capazes de compreender e de 
atuar nos processos de internacionalização das 
organizações e da globalização da economia.  
A Licenciatura combina uma sólida formação em 
economia e gestão com a experiência prática 
através da interação com empresas reais. O perfil 
dos licenciados torna-os especialmente aptos 
para ocupar posições relevantes nas áreas da 
internacionalização, negociação, do marketing 
e das finanças, mas também nas dos recursos 
humanos, logística e métodos. O domínio de línguas 
não maternas é uma característica do curso, pelo 
que parte do ensino decorre em inglês.

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 7 8 5

PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências sociais
ou
17 Matemática Aplicada às Ciências sociais
18 Português

DIRETORA DE CURSO

Ana Paula Rodrigues Pereira Faria
apfaria@eeg.uminho.pt

N
EG

Ó
C
IO

S
IN
TE

R
N
A
C
IO
N
A
IS

LI
C
EN

C
IA
TU

R
A



www.eeg.uminho.ptEscola de Economia e Gestão  | Universidade do Minho

1918
"A Licenciatura em Relações Internacionais da 
UMinho foi pioneira, em Portugal, nesta área do 
conhecimento e desde 1975 que forma licenciados 
que a prestigiam nos mais diversos domínios 
profissionais, desde a diplomacia às organizações 
internacionais, passando pelos departamentos 
do Estado, até aos setores dos serviços e 
empresariais. A sua versatilidade resulta de uma 
elevada preparação sobre as relações de poder e 
os principais atores geopolíticos, consequência de 
um plano de estudos multidisciplinar que inclui a 
Ciência Política, Economia, Direito, Filosofia e as 
Línguas, e de uma intensa atividade extracurricular, 
dinamizada pelos próprios alunos (CECRI) e pelos 
docentes, investigadores no CICP, centro de 
excelência da FCT."

José Palmeira
Diretor de Curso

A Licenciatura em Relações Internacionais 
proporciona aos seus graduados os instrumentos 
fundamentais ao exercício profissional em 
Organizações Internacionais, na carreira 
diplomática, em departamentos de relações 
internacionais de ministérios e de outros 
organismos públicos e privados, ONG e instituições 
financeiras. O programa multidisciplinar e flexível e 
a qualidade do ensino permitem o desenvolvimento 
de um perfil versátil e competitivo para o 
desempenho de funções, tais como a coordenação 
de gabinetes de relações internacionais, a análise 
e gestão de processos de decisão política, o 
planeamento, organização e avaliação de projetos 
de internacionalização de empresas, o exercício 
da diplomacia e a negociação em contextos 
internacionais multiculturais.

NA CANDIDATURA COLOCA:

estabelecimento 

curso

0001

9 2 2 9

PROVAS DE ACESSO:

04 Economia
ou
06 Filosofia
ou
11 História

DIRETOR DE CURSO

José António Passos Palmeira
palmeira@eeg.uminho.pt
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Universidade do Minho
Escola de Economia e Gestão

Campus de Gualtar
4710-057 Braga // Portugal
telefone.: +351 253 601902  

E-mail: pedagogico@eeg.uminho.pt

Esta é a tua Escola!

Visita-nos em:
www.eeg.uminho.pt


