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Porquê fazer o Doutoramento 
em Gestão de Empresas na 
Universidade de Coimbra?
Uma universidade com 730 anos.

Uma universidade património mundial 
da UNESCO, com um caminho traçado 
para o futuro.

Uma universidade 5 estrelas no rating 
QS Stars do QS World University 
Ranking.

Um ambiente académico e científico 
estimulante.

Um corpo docente com larga 
experiência de orientação de trabalhos 
científicos e de publicação em revistas 
indexadas por relevantes instituições 
internacionais.

Um centro de investigação 
multidisciplinar com comprovado 
desempenho internacional:  CeBER 
– Centre for Business and Economics
Research. 

Uma rede internacional para 
intercâmbio entre as mais prestigiadas 
universidades: Coimbra Group

Uma oportunidade de continuar 
a investigar através de programas 
individuais de pós-doutoramento.

Uma cidade que junta a sua história 
e tradição à experiência da vida 
moderna, com segurança e qualidade de 
vida.

Coordenadores:
Carlos F. Gomes PhD  cfgomes@fe.uc.pt 

Filipe Coelho PhD  fcoelho@fe.uc.pt

Objetivos: 
• Desenvolver competências científicas e
gerenciais que permitam a avaliação crítica
de questões relacionadas com a gestão das
empresas

• Produzir contributos originais
e significativos para o avanço do
conhecimento.

• Proporcionar formação avançada
aos públicos que pretendem ter uma
carreira nas universidades ou em outras
organizações públicas e privadas.

Para atingir estes objetivos, durante o 
primeiro ano letivo os doutorandos são 
expostos a um conjunto de unidades 
curriculares e seminários que visam o 
desenvolvimento de competências de 
natureza diversificada:

Nos anos seguintes, os doutorandos terão 
a oportunidade de desenvolver a sua tese, 
orientados por docentes e investigadores 
da Universidade de Coimbra.

• Competências temáticas na área da
gestão, que ajudarão a identificar lacunas
no conhecimento existente e a formular
os problemas de investigação que
pretendem estudar.

• Competências metodológicas, incluindo
técnicas de natureza quantitativa e
qualitativa, que visam aumentar o
potencial para publicar a sua investigação.

https://www.topuniversities.com/
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https://www.uc.pt/en/uid/ceber
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Estrutura do programa
1º ano
1º trimestre
Novos Desenvolvimentos em Gestão I 
Metodologia de Investigação
Métodos Estatísticos

2º trimestre
Novos Desenvolvimentos em Gestão II 
Análise de Dados
Investigação Aplicada em Gestão

3º trimestre
Projeto de Tese
Seminários Doutorais em Gestão

2º e 3º ano
Tese
Seminário de Investigação

Calendário letivo
1º trimestre 
2021, 24 setembro a 18 dezembro

2º trimestre
2022, 07 janeiro a 23 abril

3º trimestre
2022, 29 abril a 23 julho

Custo Anual
2.000,00 € (repartidos em pagamentos mensais)

Custo de vida em Coimbra
Clique aqui para obter informação sobre o 
custo de vida em Coimbra

Quando me posso candidatar 
para 2020/21?
As candidaturas podem ser feitas em 
três períodos distintos:
1ª fase: 6 vagas
11 de março a 30 de abril de 2021

2º fase: 7 vagas 
1 de maio a 15 de junho de 2021

3ª fase: 2 vagas
1 de julho a 29 de agosto de 2021

Quais os critérios de 
admissão?
1. Curriculum académico
- Licenciatura
- Mestrado
- Publicações científicas
2. Curriculum profissional (avaliação de
mérito profissional)
3. Motivação (inclui uma entrevista) e
projeto de investigação
4. Conhecimentos de língua inglesa

Como submeto a minha 
candidatura?

Deve submeter a candidatura online 
através da página: http://www.uc.pt/
candidatos/online

http://www.uc.pt/candidatos-internacionais/estudar-viver-coimbra/custos
https://www.uc.pt/brasil/guia/custo-vida
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“…escolhi a Universidade de Coimbra 
para aprofundar os meus conhecimentos 
científicos … a experiência nesta 
“Instituição secular” está sendo marcante 
na minha vida profissional e acadêmica …. 
Prevejo um futuro de sucesso no campo 
da investigação em gestão e na minha 
carreira profissional”.
Samuel Leite Castelo 
Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) 
Professor Assistente da Universidade Estadual do Ceará - UECE 

“ … a aliança entre o científico e o 
empresarial é um imperativo …. Encarei 
o doutoramento como uma forma de 
promoção profissional e social….. Foi um 
desafio que superou as minhas espectativas, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
novas competências e atitudes…”
Graça Casimiro
PROLEITE, CRL.
Responsável do Dep. de Gestão e Contabilidade

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Escola de Estudos Avançados
Telefone: +351 239 790 501/510
E-mail: eea@fe.uc.pt
Horário:
2.ª a 6.ª feira - das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:00
Sábado - das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 15:30

“O Programa preparou-me para uma 
carreira de êxito na Academia. Tive a 
oportunidade de dispor de recursos 
para investigar em domínios de elevado 
impacto e orientadores que investiram 
em mim... Também beneficiei de colegas 
talentosos, que tornaram a minha 
formação muito gratificante.”.
Afonso Zinga,
Director de Recursos Humanos da Assembleia Nacional de Angola e Professor Auxiliar 
da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto

  “Coimbra representou um valioso 
aprendizado tanto na esfera científica 
quanto profissional e pessoal ... O 
Programa de Doutoramento em Gestão 
de Empresas da FEUC concilia o melhor 
do conteúdo de importantes e atuais 
temas com docentes de primeira 
linha, promovendo uma formação de 
excelência em nível internacional. É 
uma experiência que definitivamente 
irá transformar suas práticas de 
investigação e profissionais, assim 
como sua forma de levar a vida!”
George Christian Bezerra
Coordenador de Estudos e Regulação, Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil
Professor Universitário.

“…..frequentar o Doutoramento 
em Gestão de Empresas foi uma 
experiência muito enriquecedora, 
quer do ponto de vista profissional 
como do ponto de vista pessoal. A 
relação que se criou entre docentes 
e alunos contribuiu para uma 
excelente troca de experiências.”
Cristela Bairrada, Professora Auxiliar, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra
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