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Nova IMS tem melhor mestrado do mundo em Gestão
de Informação, segundo Eduniversal

O mestrado da Nova IMS em Gestão de Informação volta a ser
reconhecido como o melhor do mundo pelo quarto ano consecutivo.
A FCH-Católica também consta do ranking Eduniversal.

o melhor do mundo, de acordo com o ranking internacional
Eduniversal, e está em Portugal. O Mestrado da Nova Information

Management School (Nova IMS), em Gestão de Informação, com
especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence, volta a
ser reconhecido como o melhor do mundo na área, pelo quarto ano
consecutivo. A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica
Portuguesa também consta deste ranking, com três mestrados. E um deles
ocupa o pódio.

Para o coordenador cientí�co do mestrado em Gestão de Informação, Miguel
de Castro Neto, “a gestão das empresas e das organizações exige hoje
competências reforçadas ao nível da capacidade de análise e decisão com
base em dados”, lê-se em comunicado. “O montante de dados produzidos
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atualmente é verdadeiramente impressionante. E é essencial, e sê-lo-á cada
vez mais, que o gestor moderno saiba transformar essa informação em valor
para a sua organização“, continua.

A Nova IMS vê ainda reconhecidos outros seis mestrados e pós-graduações
entre os melhores do mundo, com destaque para o mestrado em Estatística
e Gestão de Informação, com especialização em Análise e Gestão de Risco,
que ocupa o segundo lugar a nível mundial, e para a pós-graduação em
Gestão de Informação e Business Intelligence na Saúde, na terceira posição
a nível global.

Há três mestrados da Católica no ranking internacional da
Eduniversal. Um deles está no pódio

Entre os melhores do mundo está também o mestrado em Ciências da
Comunicação, o mestrado em Comunicação, Marketing e Publicidade e o
mestrado em Estudos de Cultura, da Faculdade de Ciências Humanas da
Universidade Católica Portuguesa. Este último passa a �gurar no top 3
mundial, assumindo o terceiro lugar do pódio.
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