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Mestrado
Gestão de Informação

Especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence

O ambiente globalizado em que as empresas desenvolvem a sua atividade tem promovido, como fator crítico 

de sucesso para o negócio, a capacidade das organizações terem acesso aos dados, à informação e ao 

conhecimento gerados pelas mesmas.

O Mestrado em Gestão de Informação, com especialização em Gestão do Conhecimento e Business 

Intelligence, visa a formação de especialistas e gestores capazes de utilizar processos de business analytics e 

princípios de gestão do conhecimento de forma a suportar a tomada de decisão nas organizações, induzir a 

criação de valor e promover a sua competitividade.

Objetivos
Este curso tem os seguintes objetivos específicos:

Introduzir os princípios da Gestão do Conhecimento 

para a melhoria da eficiência e da eficácia 

organizacional, com vista a promover a 

competitividade das organizações;

Compreender o processo de Business Intelligence e 

o seu papel na criação de valor para o negócio;

Utilizar aplicações analíticas de monitorização do 

desempenho das organizações e ferramentas de 

visualização;

Compreender o objetivo e conhecer as principais 

técnicas de Data Mining e Análise Preditiva;

Identificar os indicadores chave das aplicações 

analíticas em contexto empresarial.
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Entre os potenciais destinatários desta especialização 

destacamos aqueles que têm responsabilidades na área 

da Gestão do Conhecimento e da Business Intelligence, 

os gestores de Data warehouses, bem como os gestores 

e líderes que procuram aumentar o valor construído a 

partir das data warehouses das organizações onde 

desenvolvem a sua actividade. Este mestrado dirige-se 

também aos quadros técnicos e gestores que necessitam 

de trabalhar em conjunto para lançar iniciativas de BI.

Destinatários
O Mestrado em Gestão de Informação, com 

especialização em Gestão do Conhecimento e 

Business Intelligence, destina-se a licenciados em 

área compatível (Gestão, Engenharia, Economia, 

Marketing, Estatística e Gestão de Informação, 

Sociologia ou Psicologia), ou em outra área de 

conhecimento desde que habilitados com 

experiência adequada em actividades de gestão de 

informação.
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Corpo Docente
O curso conta com um corpo docente composto por 

académicos de prestígio internacional e por 

reputados profissionais, de forma a garantir uma 

formação cientificamente suportada, de elevado 

pendor aplicado. 

Calendário e Horário Escolar
O curso tem a duração de 3 semestres letivos. As 

aulas (1º e 2º semestres do curso) iniciam-se em 

setembro, terminam em junho e funcionam em 

regime pós-laboral (depois das 18h30), 2 a 3 vezes 

por semana.

Plano de Estudos
O plano de estudos deste curso é composto pela componente curricular e pela realização de uma dissertação 

ou de trabalho de projeto ou de um relatório de estágio de natureza profissional.

1º ANO  -  SEMESTRE OUTONO

ECTS

Business Intelligence I 7,5

Métodos Descritivos de Data Mining 7,5

Gestão do Conhecimento 7,5

Unidade Curricular

1º ANO  -  SEMESTRE PRIMAVERA

ECTS

Big Data Analytics 7,5

Metodologias de Investigação 7,5

Business Intelligence II 7,5

Métodos Preditivos de Data Mining 7,5

Unidade Curricular

2º ANO  -  SEMESTRE OUTONO

ECTS

Metodologias de Investigação 

Unidade Curricular

Dissertação

Relatório de Estágio

Trabalho de Projeto 35

A componente curricular do Plano de Estudos (1º e 2º 

semestres do curso) corresponde a 60 ECTS, dos quais 

52,5 dizem respeito a Unidades Curriculares (UC) 

obrigatórias.

Os restantes 7,5 ECTS correspondem a UC Optativas, 

escolhidas por cada Aluno de entre um vasto leque 

de Unidades Curriculares Disponíveis.

Para mais informações, consulte a página: 

www.novaims.unl.pt/mgi-gcbi-regime-pos-laboral.
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Como chegar à NOVA IMS
Carris
701, 713, 716, 726, 742, 746, 756, 758, 770

Metro 
São Sebastião (Linha Azul e Linha Vermelha)
Praça de Espanha (Linha Azul)

Coordenadas GPS
38.732462  |  -9.159921

Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fax: +351 213 828 611

Gestão de Informação
Especialização em Gestão do Conhecimento
e Business Intelligence

Contactos
Caso pretenda obter mais informações sobre este curso, 

poderá contactar:

Admissions O�ce Coordinator 
Beatriz Branco
abranco@novaims.unl.pt

+351 213 828 610 (Chamada para a rede fixa nacional) 

Coordenador do Curso
Fernando Bação

Acreditações e Certificações da NOVA IMS
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Requisitos de Candidatura
Para ingressar neste curso, o candidato deverá satisfazer 

as seguintes condições:

Possuir grau de Licenciatura em área compatível

Ser proficiente na língua inglesa, falada e escrita.


