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Mensagem de Boas Vindas

Seja Bem-vindo/a ao Doutoramento em Gestão – Ciência Aplicada à Decisão, da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
Este Doutoramento pretende contribuir para uma cultura científica que incentive a investigação de forma autónoma na área da
decisão recorrendo a métodos quantitativos e a tecnologias de informação. Pretende-se desenvolver, nos estudantes, capacidades
analíticas que permitam a aplicação e o desenvolvimento de novos modelos e métodos quantitativos, com particular ênfase na
interdisciplinaridade dos problemas de gestão. Promove-se ainda a utilização de tecnologias de informação como ferramentas de
resolução de problemas e de apoio à decisão.
A informação contida neste documento pretende apoiá-lo/a no processo de formação, que agora se inicia.
Não se trata de um documento completo, nem dispensa a consulta da página da FEUC e o InforEstudante para demais informações
acerca das diversas dimensões do percurso académico (por favor visite http://www.uc.pt/feuc/eea).
Quaisquer dúvidas ou questões devem ser colocados à Escola de Estudos Avançados da FEUC ou à coordenação do Doutoramento.
Estamos ao Vosso dispor.
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Informações Úteis
Sugerimos-lhe vivamente que explore a página web da Escola de Estudos Avançados (EEA) da FEUC (www.uc.pt/feuc/eea/).
FUNDO DE APOIO AOS ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO
O Fundo de Apoio a Estudantes de Doutoramento da FEUC apoia, através do cofinanciamento, a participação de estudantes em
encontros científicos, de cariz internacional, para apresentação de comunicações.
Podem candidatar-se a apoio os/as estudantes cujo Projecto de Dissertação já tenha sido formalmente aceite, podendo ser
atribuído a cada estudante uma vez em cada ano letivo.
Para saber mais sobre este Fundo de Apoio consulte a página: www.uc.pt/feuc/eea/FundoApoio
CURSOS LIVRES DE LÍNGUAS
Recomenda-se, ainda, que aproveite as vantagens oferecidas no âmbito da Universidade de Coimbra, nomeadamente no
respeitante aos Cursos Livres de Línguas, oferecidos na Faculdade de Letras, onde pode aperfeiçoar quer o domínio do Inglês,
língua atualmente essencial no mundo académico, quer outras línguas como Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Chinês, Japonês,
Russo, entre outras que podem ser úteis no trabalho académico (por exemplo, no desenvolvimento de trabalho de campo de cariz
internacional).
São também oferecidos cursos de Língua Gestual Portuguesa, ou cursos de Português para estudantes estrangeiros/as. Para saber
mais, consulte a informação na página: www.uc.pt/fluc/cl/cursoslivres
CARTÃO DE ESTUDANTE
Este cartão reúne várias funcionalidades; é um: cartão de identificação do titular como membro da comunidade universitária, mas
também pode ser utilizado para outros fins, como o acesso a cantinas, bibliotecas, parques de estacionamento, apoio médico. Pode
servir ainda para consulta de informação pessoal, pagamento de propinas académicas e matrículas, controlo de acesso a edifícios e
instalações, assinatura eletrónica e porta-moedas eletrónico. Veja mais informação em http://www.uc.pt/cartao.

SUPORTE INFORMÁTICO
Quando se matricula é-lhe atribuída uma conta de e-mail, que dá acesso, entre outros, ao InforEstudante, correio eletrónico e rede
wireless.
A FEUC disponibiliza infraestrutura de rede sem fios (wireless) e uma sala de computadores, situada no Piso 4 do Bloco de
Investigação da FEUC. Para ter acesso a essa sala é necessária uma password, que deve ser solicitada na EEA. Ainda, se precisar de
auxílio na configuração do seu computador, dirija-se também à EEA.
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Plano de Estudos Indicativo (2018-2019)
O Programa de Doutoramento “Gestão – Ciência Aplicada à Decisão” tem uma duração de 3 anos, totalizando 180 ECTS. O
Programa é composto por um conjunto de unidades curriculares obrigatórias (40 ECTS), por um leque de opções divididas em 2
grupos (20 ECTS Grupo 2 e 16 ECTS Grupo 3), e pela elaboração e defesa de uma Tese de Doutoramento original (104 ECTS).
Unidades Curriculares

ECTS

1.º ano – 1.º trimestre
Métodos Quantitativos de Gestão

4

Novos Desenvolvimentos em Gestão

8

1.º ano – 2.º trimestre
Introdução à Metodologia da Investigação

4

Metodologias em Ciências da Gestão

8

1.º ano – 1.º, 2.º e 3.º trimestre
4 unidades curriculares de Opção (Grupo 2)

5 + 5 + 5+ 5

2 unidades curriculares de Opção (Grupo 3)

8+8

2.º ano
Seminários

16

Tese (1)

44
3.º ano

Tese (1)

UNIDADES CURRICULARES DE OPÇÃO LECIONADAS EM 2018-2019:
Unidades Curriculares

60

Período

ECTS

Grupo 2
Análise de Decisão / Decision Analysis *

2.º trim.

5

Seleção de Carteiras de Ativos Financeiros

2.º trim.

5

Computação em R

3.º trim.

5

Desempenho Organizacional

3.º trim.

5

Multicriteria Decision Aiding *

3.º trim.

5

Métodos Estatísticos

1.º trim.

8

Decisão Multiobjetivo

1.º trim.

8

1.º, 2.º ou 3.º trim

8

Grupo 3

Projecto de Dissertação

* lectured in english (lecionado em inglês caso se inscrevam estudantes que não compreendam a língua portuguesa)
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Regime de Avaliação:
1.

2.
3.

A admissão à preparação da tese, que permitirá a obtenção do grau de Doutor, depende da obtenção de 60 ECTS nas
unidades curriculares, bem como da aprovação de um projeto de dissertação (Unidade Curricular Projecto de Dissertação)
por um júri nomeado para o efeito.
A classificação das unidades curriculares será expressa numa escala de 0 a 20 valores. Considera-se que o/a estudante tem
aproveitamento se obtiver uma classificação igual ou superior a 10 valores.
Ao grau de Doutor é atribuída uma classificação final, de acordo com o Regulamento Académico da Universidade de
Coimbra.

(1)

Tese de Doutoramento
(Unidade curricular plurianual, totalizando 104 ECTS.)
1.
2.

3.
4.
5.

A tese de doutoramento será preparada, entregue e apreciada de acordo com o Regulamento Académico da Universidade
de Coimbra.
A designação do/a orientador/a terá lugar no primeiro ano do curso e de acordo com o Regulamento Académico da
Universidade de Coimbra. Havendo orientadores/as da especialidade disponíveis na Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, não serão nomeados/as orientadores/as externos/as.
As condições em que é admitida a coorientação serão de acordo com o Regulamento Académico da Universidade de
Coimbra.
O júri será nomeado, composto e funcionará de acordo com o disposto no artigo 75º do Regulamento Académico da
Universidade de Coimbra.
A defesa da tese será de acordo com o previsto no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Pela conclusão, com aprovação, da parte curricular do programa, será atribuído um Diploma de Estudos Pós-Graduados em Ciência
Aplicada à Decisão (mediante solicitação dos/as interessados/as).
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Apresentação das Unidades Curriculares

Análise de Decisão / Decision Analysis
Lectured in english (unidade curricular partilhada com outro curso, lecionado em inglês caso se inscrevam estudantes que não
compreendam a língua portuguesa)

5 ECTS; 2nd t.; 18h/trimester
Academic staff: Luís Dias
Recommended prerequisites:
Basic knowledge about probabilities.
Learning outcomes:
O1. To avoid common biases in situations of uncertainty, identifying the corresponding heuristics.
O2. To know and apply the classical criteria for decision under uncertainty.
O3. To recognize that there are multiple methodologies for decision aiding under uncertainty, each
one with its advantages and disadvantages, being able of sustaining which are more adequate in
each situation.
O4. To recommend in which situations it is worthwhile to perform studies aimed at gathering
additional information.
O5. To take part in sequential decision processes, either as a decision maker or as a consultant, by
building appropriate models to guide the dialogue with intervening actors and to deal with
uncertainty.
These learning outcomes contribute to develop several generic skills, namely those of critical
reasoning, analysis and synthesis, problem solving, and information interpretation and
management.
Syllabus:
This course presents classical Decision Analysis to deal with uncertainty based on the Bayesian
approach and utility theory. This coherent theoretical framework for dealing with uncertainty and
addressing subjectivity is presented, without neglecting behavioral aspects.
The main topics are:
1) Heuristics and biases
2) Classical criteria for decision under uncertainty
3) Decision trees and influence diagrams
4) Value of information
5) Expected utility theory
Teaching methods (including evaluation):
Classroom interaction:
- Presentation of the themes promoting debate (student-student and student-teacher).
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- Solving (by students, individually or in small groups, or by the teacher) of cases that illustrate the
practical relevance of the themes and different decision aiding strategies.
- Role-playing.
The presentation of the themes and the study of cases emphasize the motivation of the students
for studying the themes being addressed, by using concrete examples (from newspapers, from
employment opportunity ads). When opportune, the related research activities of the teacher are
mentioned.
Although there are no formal office hours, students can meet the teacher outside the class in order
to seek clarification and explanations, to debate a theme, or to seek guidance for the research
assignment.
Assessment:
- Written test – 65%.
- Individual applied work – 35%.
Bibliography:
CLEMEN, Robert T. - Making hard decisions : an introduction to decision analysis. 2nd ed.. Pacific
Grove : Duxbury Press, 1996. [BP 519.8 CLE]
GOODWIN, Paul ; WRIGHT, George — Decision analysis for management judgment. 5th ed..
Hoboken : John Wiley & Sons, 2014. [Ed. de 2001: BP 519.8 GOO]
WINTERFELDT, Detlof von ; EDWARDS, Ward — Decision analysis and behavioral research.
Cambridge : Cambridge University Press, 1986. [BP 519.8 WIN]

Computação em R
5 ECTS; 3ºt; 18h/trimestre
Docente: António Alberto Santos
Conhecimentos de base recomendados:
n.a.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo apresentar o package de computação R como forma
recolher dados, tratá-los computacionalmente e apresentar os resultados das formas mais
adequadas ao tipo de análise necessária para diferentes ramos da ciência. Pretende-se desenvolver
um conjunto de competências no que diz respeito à recolha e tratamento de dados, assim como a
implementação de procedimentos e algoritmos associados a um determinado problema a resolver,
usualmente através da aplicação de um determinado modelo. Os resultados só serão úteis se
poderem ser convenientemente interpretados, sendo que serão desenvolvidas formas de
apresentação dos resultados através de recursos disponíveis em R, gráficos 2D e 3D, árvores de
decisão, gráficos iterativos, Graphical User Interface (GUI).
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Conteúdos programáticos:
1. Princípios de computação: Notas introdutórias; computação em ciência; software de
computação.
2. O package R: Software livre versus software comercial; a importância de software livre no
desenvolvimento da ciência; instalação de R e packages associados; apresentação de
diferentes front-ends para o R.
3. R como uma ferramenta de computação: cálculos simples; estruturas de dados; inputoutput em R; análise gráfica; funções primitivas em R; funções matemáticas; funções
estatísticas; funções gerais.
4. Programação em R: definição de funções; estruturas de programação (loops e conditionals);
programação orientada por objectos (OOP).
5. Extensões ao R: criação de packages; instalação de packages; aplicação de novas interfaces.
6. Modelos de regressão: modelos lineares, modelos não-lineares; estimação e testes de
hipóteses.
7. Optimização: programação linear; programação convexa; programação não-linear; packages
de optimização em R.
8. Análise numérica: Simulação; geração de números aleatórios; simulações Markov chain
Monte Carlo (MCMC); Importance Sampling.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com uso de computador, onde além dos fundamentos teóricos são
apresentados algoritmos para a resolução dos problemas. Diferentes experiências serão tentadas,
associadas à resolução de problemas de computação apresentados. A avaliação far-se-á de forma
principal pela apresentação de um relatório decorrente de um conjunto de exercícios propostos
(época normal), sem se excluir a possibilidade de um exame final (época de recurso).
Bibliografia pedagógica:
ZUUR, Alain F. Zuur; LENO, Elena N.; Meesters, Erik, A Beginner’s Guide to R, Springer, 2009
KLEIBER, Christian; ZEILEIS Achim, Applied Econometrics with R, Springer, 2008
Robert, Christian P. ; CASELLA, George, Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010
RITZ, Christian; STREIBIG, Jens Carl, Nonlinear Regression with R, Springer, 2008
WICKHAM, Hadley, Advanced R, CRC press, 2015
CHAMBERS, John M., Extending R, CRC Press, 2016
CORTEZ, Paulo, Modern Optimization with R, Springer, 2014
SPECTOR, Phil, Data Manipulation with R, Springer, 2008
KABACOFF, Robert I., R in Action, Data Analysis and Graphics with R, Manning Pub Co, 2011
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Decisão Multiobjetivo
8 ECTS; 1ºt; 30h/trimestre
Docente: Maria João Alves
Conhecimentos de base recomendados:
Métodos Quantitativos de Gestão.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objetivo preparar os alunos para lidar com problemas de decisão em
que as alternativas de decisão são definidas de forma implícita, através de um modelo de
programação matemática, e se considera explicitamente mais do que uma função objetivo.
Pretende-se que os estudantes conheçam os conceitos básicos subjacentes a estes problemas,
aprendam técnicas de cálculo de soluções eficientes e sejam capazes de lidar com problemas de
decisão multiobjetivo usando o computador, quer utilizando software especializado, quer
utilizando folhas de cálculo com um “Solver” como ferramentas computacionais auxiliares para o
cálculo e análise de soluções. Uma componente importante dos resultados esperados é a
compreensão de que o processo de decisão em problemas multiobjetivo não se esgota com o
estudo matemático dos problemas, havendo aspetos qualitativos incontornáveis.
Conteúdos programáticos:
Programação linear: revisão de noções e metodologias.
Programação linear multiobjectivo: razões da consideração explícita de mais do que uma função
objetivo e noções básicas.
Processos de cálculo de soluções eficientes: soma pesada das funções objetivo, técnica das
restrições e a utilização de processos de escalarização baseados em pontos de referência.
Regiões de indiferença em diferentes espaços paramétricos.
Programação linear inteira e inteira mista multiobjectivo: noções básicas e procedimentos de
cálculo de soluções eficientes.
Conceitos fundamentais em programação não linear multiobjectivo.
Métodos interativos para problemas multiobjectivo.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão apresentados os conceitos básicos e os modelos relevantes de forma expositiva. Através de
pequenos exemplos ilustrativos dos conceitos teóricos, os/as alunos/as serão incentivados/as a
participar de forma ativa, consolidando o conhecimento e desenvolvendo o sentido crítico, por
forma a serem capazes de lidar com casos de maior complexidade. Far-se-á ainda a aplicação dos
modelos estudados a problemas mais complexos, recorrendo a aplicações informáticas.
Avaliação:
Trabalho – 50%
Frequência – 50%
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Bibliografia pedagógica:
ANTUNES, Carlos Henggeler ; ALVES, Maria João; CLÍMACO, João Namorado – Multiobjective Linear
and Integer Programming, Springer, Switzerland, 2016. [BP 519.8 ANT]
CLÍMACO, João Namorado ; ANTUNES, Carlos Henggeler ; ALVES, Maria João Gomes - Programação
linear multiobjectivo : do modelo de programação linear clássico à consideração explícita de várias
funções objectivo. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2003. [BP 519.8 CLI]
HILLIER, Frederick S. ; LIEBERMAN, Gerald J. - Introdução à pesquisa operacional. 8ª ed.. São Paulo :
McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. [BP 519.8 HIL]

Desempenho Organizacional
5 ECTS; 3º t; 18h/trimestre
Docente: Carlos Gomes
Conhecimentos de base recomendados:
n.a.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta unidade curricular tem como objetivo apresentar uma abordagem estratégica ao desempenho
organizacional. Neste contexto, serão apresentadas tendências, obstáculos e soluções para a gestão
do desempenho organizacional.
Concluída com sucesso esta unidade curricular, o aluno deverá:
- Perceber as dinâmicas do mercado e a sua influência na utilização dos recursos tangíveis e
intangíveis das organizações;
- Compreender o processo de gestão do desempenho organizacional;
Conteúdos programáticos:
1. A evolução da organização e da sua interação com o meio envolvente
2. O enquadramento estratégico da medição do desempenho
3. O processo de gestão do desempenho organizacional
3.1 Identificação dos objetivos
3.2 Definição de indicadores
3.3 Negociação de metas
3.4 Monitorização do desempenho e avaliação dos resultados
3.5 Iniciativas de melhoria
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será efetuada, pelo docente a exposição das diversas abordagens utilizadas na medição e gestão do
desempenho organizacional.
Os doutorandos deverão desenvolver um ensaio escrito individual, devidamente fundamentado
numa pesquisa bibliográfica em revistas internacionais com arbitragem anónima. Este ensaio
deverá ser apresentado e discutido em aula, no final do trimestre.
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Avaliação: periódica ou por exame, a definir na ficha por edição.
Bibliografia pedagógica:
BECKMAN, Sara L. ; ROSENFIELD, Donald B. - Operations strategy: competing in 21st century.
Boston : McGraw-Hill, 2008. [BP 658.5 BEC]
GOMES, Carlos F. - A avaliação de performance nas empresas portuguesas : o triângulo da eficácia.
Porto : Vida Económica, 2005. [BP 658 GOM]
GOMES, Carlos F. ; YASIN, Mahmoud M. - A systematic benchmarking perspective on performance
management of global small to medium-sized organizations : an implementation based approach.
Benchmarking [Em linha]. Vol 18, nº 4 (2011), p. 543-562. [acesso via EDS - Ebsco Discovey Service
e Estudo Geral]
LEWICKI, Roy ; SAUNDERS, David M. ; BARRY, Bruce – Negotiation. 6th ed.. Boston : McGraw-Hill,
2010. [BP 316.6 LEW]
SLACK, Nigel ; LEWIS, Michael - Operations strategy. Harlow : Financial Times/Prentice Hall, 2008.
[BP 658.5 SLA]
WARREN, Kim - Strategic management dynamics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. cap. 2, p.
45-117. [BP 658 WAR]
Serão ainda disponibilizados, no Inforestudante, textos de natureza científica e prática que se
adaptem às especificidades e interesses dos alunos, no âmbito desta temática.

Introdução à Metodologia da Investigação
4 ECTS; 2ºt; 15h/trimestre
Docente: João Paulo Costa
Conhecimentos de base recomendados:
n.a..
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta unidade curricular destina-se a adquirir os princípios e práticas de investigação científica.
Pretende-se que o/a aluno/a seja capaz de:
1- Conhecer diferentes métodos de trabalho com vista à obtenção de contribuições originais para o
conhecimento de uma área, suscitando reflexão sobre a aplicabilidade e os resultados que se
podem esperar;
2- Entender o sistema internacional de avaliação pelos pares e a correspondente publicação de
contribuições originais;
3- Conhecer a forma usual dos textos para comunicação científica;
4- Conhecer algumas fontes de pesquisa bibliográfica e como as consultar; e
5- Saber como estruturar e realizar uma comunicação oral.
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Conteúdos programáticos:
1- Análise de diferentes métodos de trabalho, reflexão sobre a aplicabilidade e resultados
expectáveis: Estudos quantitativos versus estudos qualitativos; Estudos de caso; Design research;
Avaliação sumativa versus formativa.
2- O sistema internacional de avaliação pelos pares.
3- Formato dos textos para comunicação científica: Referências e citações; Relatórios de
investigação; Artigos; Dissertações.
4- Fontes de pesquisa bibliográfica: utilização, aplicabilidade.
5- A comunicação científica oral.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São apresentados os conceitos de forma a incentivar a participação ativa dos estudantes,
partilhando a experiência obtida durante a sua anterior formação (heterogénea), consolidando o
conhecimento e desenvolvendo o sentido crítico, tornando-os capazes de colocar em prática os
testemunhos obtidos. São também apresentados vários tipos de texto e situações, que são
comentados, procurando fomentar a reflexão por parte dos estudantes.
O estudante é avaliado mediante a execução e defesa individual de um trabalho escrito de acordo
com as normas científicas, sobre métodos de investigação à escolha do estudante. A avaliação
incide sobre os conteúdos, a forma e o processo de execução (fontes utilizadas, processo pelo qual
as referências são adicionadas ao texto, etc.)
Bibliografia pedagógica:
BRYMAN, Alan ; BELL, Emma – Business research methods. 2nd ed.. Oxford : Oxford University
Press, 2007. [BP 658 BRY]
CEIA, Carlos - Normas para apresentação de trabalhos científicos. 7ª ed. Lisboa : Editorial Presença,
2008. [BP 001.8 CEI]
SAUNDERS, Mark ; LEWIS, Philip ; THORNHILL, Adrian – Research methods for business students. 4th
ed.. Harlow : Financial Times/Prentice Hall, 2007. [BP 001.8 SAU]
Vários artigos científicos (a fornecer).
Informação disponibilizada na Internet por associações científicas.

Metodologias em Ciências da Gestão
8 ECTS; 2ºt; 30h/trimestre
Docente: Luís Dias
Conhecimentos de base
n.a.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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OA1. Conhecer o teor, as origens e a evolução da área da Ciência Aplicada à Decisão.
OA2. Reconhecer o carácter multifacetado da Ciência Aplicada à Decisão, decorrente de múltiplas
ruturas epistemológicas.
OA3. Debater a natureza e a validade dos modelos utilizados em Ciência Aplicada à Decisão e seus
resultados.
OA4. Questionar os resultados da Ciência Aplicada à Decisão, incluindo aspetos éticos.
OA5. Refletir sobre as opções metodológicas de investigação que se proponha desenvolver.
Estes resultados de aprendizagem contribuem para desenvolver sobretudo a capacidades genéricas
de debate e de raciocínio crítico.
Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular debruça-se sobre os aspetos epistemológicos, éticos e metodológicos de um
programa de investigação em Ciência Aplicada à Decisão ou de uma intervenção numa situação
real. Estudam-se:
1. Teor, origens e evolução da área da Ciência Aplicada à Decisão.
2. Bases epistemológicas da Ciência Aplicada à Decisão.
3. O debate da Investigação Operacional Hard vs. Soft.
4. Modelos, validação de modelos e racionalidade.
5. Avaliação de intervenções e aspetos éticos.
6. Sobre a possibilidade de otimizar. Análises de sensibilidade e de robustez.
7. Discussão de alguns tipos de investigação (inclui a presença de investigadores ou ex-alunos
recém-doutorados convidados para debater os seus trabalhos).
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino em sala de aula, consistindo sobretudo em exposição dos temas em debate com os
estudantes (estudante-estudante e estudante-docente).
Na exposição de temas e enfatiza-se a motivação dos estudantes através de exemplos concretos,
mencionando-se investigação em que o docente, investigadores convidados e ex-alunos recémdoutorados estejam ou tenham estado envolvidos.
Apesar de não existir formalmente um horário de orientação tutorial, o estudante pode visitar o
docente para esclarecer dúvidas, debater algum tema, ou procurar orientação para o trabalho.
Avaliação: Trabalho individual sobre um artigo científico, contextualizando-o na área da Ciência
Aplicada à Decisão e reflexão sobre os aspetos epistemológicos, éticos e metodológicos da
investigação – 100%.
Bibliografia pedagógica:
PIDD, Michael - Tools for thinking: modelling in management science. Chichester: John Wiley &
Sons, 1996. [BP 519.8 PID]
Outra bibliografia (sobretudo artigos científicos) a disponibilizar oportunamente.
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Métodos Estatísticos
8 ECTS; 1ºt; 30h/trimestre
Docente: Óscar Lourenço
Conhecimentos de base recomendados:
Conhecimentos básicos de matemática e estatística.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Grandes conjuntos de dados atualmente são recolhidos para apoiar e orientar os decisores mais
bem-sucedidos. Este curso irá apresentar aos alunos os conceitos, lógica e questões envolvidas no
raciocínio estatístico, bem como os métodos estatísticos utilizados para analisar os dados e avaliar
os estudos. Os principais tópicos a ser cobertos incluem métodos para análise exploratória de
dados, métodos de inferência estatística, estimação e testes de hipóteses. O curso abrange
regressão simples e múltipla, métodos de análise de variância e análise fatorial. Outros tópicos
podem incluir métodos não-paramétricos, se o tempo o permitir.
Uma característica importante do curso será o uso do computador (Software dedicado SPSS e
STATA) para facilitar o entendimento das ideias estatísticas importantes e para a implementação da
análise de dados.
Conteúdos programáticos:
Pensar em termos estatísticos – A natureza dos dados, etapas de um estudo estatístico e desenhos
de experiências.
Estatística descritiva univariada – Organização e apresentação de dados, indicadores de localização
central e de dispersão, coeficiente de variação, indicadores de assimetria e achatamento.
Estatística inferencial: Lógica subjacente ao desenvolvimento das análises – Estimação pontual,
estimação intervalar e testes de hipóteses. Inferência em relação à média e entre médias, Análise
de variância, teste de independência e teste do qui-quadrado
Estatística multivariada,
Estatística não paramétrica – teste entre duas ou mais amostras.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia englobará aulas expositivas, com recurso a meios audiovisuais e práticas em sala de
informática. Procurar-se-á promover uma aprendizagem ativa e participada, privilegiando a
interação, no sentido de melhor compreender a lógica que antecede a utilização dos testes
estatísticos.
Avaliação: periódica ou por exame, a definir na ficha por edição.
Bibliografia pedagógica:
LISBOA, João Veríssimo ; AUGUSTO, Mário António Gomes ; FERREIRA, Pedro Lopes - Estatística
aplicada à gestão. Porto : Vida Económica, 2012. [BP 519.2 LIS]
MAROCO, João - Análise estatística : com utilização do SPSS. 3ª ed., rev. e aumentada. Lisboa :
Edições Sílabo, 2010. [BP 519.6 MAR]
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PESTANA, Maria Helena ; GAGEIRO, João Nunes - Análise de dados para ciências sociais : a
complementaridade do SPSS. 6ª ed.. Lisboa : Edições Sílabo, 2014. [Ed. de 2008: BP 519.6 PES]

Métodos Quantitativos de Gestão
4 ECTS; 1ºt; 15h/trimestre
Docentes: Maria João Alves
Conhecimentos de base recomendados:
n.a.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta unidade curricular tem como objetivo principal que os alunos adquiram competências na
modelação de problemas, uma base importante para que estejam preparados para adquirir
competências mais sofisticadas na área das ciências da gestão (management science).
Pretende-se que o aluno: compreenda o que é um modelo e os pressupostos subjacentes à sua
utilização; construa modelos de apoio à tomada de decisão; saiba avaliar de forma crítica a
aplicação de um modelo.
As competências a desenvolver são:
 capacidade de abstração e raciocínio quantitativo
 competências de modelação formal (usando modelos matemáticos)
 aptidão para construir e analisar modelos autonomamente
 Como objetivos mais específicos, no final do programa, o aluno deverá ser capaz de:
 formular problemas de otimização usando modelos de programação linear e programação
inteira.
 identificar problemas de estrutura em rede.
 resolver problemas no computador, usando software adequado, e interpretar resultados.
Conteúdos programáticos:
Modelos: finalidade, limitações e pressupostos.
Formulação de problemas de programação linear, incluindo modelos de transportes e afetação.
Modelos de otimização em redes: problemas de fluxo de custo mínimo, caminho mais curto, árvore
abrangente mínima e fluxo máximo. Formulação de problemas. Algoritmos simples para a
resolução de alguns problemas de redes.
Formulação de problemas de programação inteira e inteira-mista. A utilização de variáveis binárias
para representar decisões ‘sim-não’, disjunção de condições, custos fixos, satisfação de K entre N
restrições, etc. Problemas de localização.
Resolução de problemas em computador usando o Solver do Microsoft Excel. Interpretação de
resultados e análise de sensibilidade.
Breve visão geral sobre tipos de abordagens para a resolução de problemas de otimização e
desenvolvimentos recentes na área: métodos exatos vs. heurísticos, abordagens tradicionais e
meta-heurísticas.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino consiste essencialmente em aulas teorico-práticas, em que cada matéria é iniciada com
uma apresentação dos conceitos de base e modelos, dando-se em seguida especial ênfase à
resolução de exercícios. Os alunos são encorajados a participar ativamente na análise e resolução
dos exercícios, de modo a desenvolverem as suas capacidades de modelação e sentido crítico que
possibilitem depois a análise de casos mais complexos.
As aulas incluem também uma componente laboratorial com a utilização do computador. São
usadas folhas de cálculo e o Solver do Excel para a resolução dos problemas.
Avaliação: periódica ou por exame, a definir na ficha por edição.
Bibliografia pedagógica:
COSTA, João Paulo ; ALVES, Maria João ; CLÍMACO, João Namorado - Exercícios para as aulas de
Investigação Operacional. Coimbra : FEUC, 1996. [BP 519.8 COS]
FIGUEIRA, José ; SILVA, Carlos Gomes da — Problemas de programação linear, inteira e inteiramista. Coimbra : FEUC, 2004. [BP 519.8 FIG]
HILLIER, Frederick S. ; LIEBERMAN, Gerald J. — Introdução à pesquisa operacional. 8ª ed. São Paulo :
McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. [BP 519.8 HIL]
RAGSDALE, Cliff T. — Managerial decision modeling. 6th ed. Mason: South-Western/Cengage
Learning, 2012. [BP 519.8 RAG]

Multicriteria Decision Aiding
Lectured in english (unidade curricular partilhada com outro curso, lecionado em inglês caso se inscrevam estudantes que não
compreendam a língua portuguesa)

5 ECTS; 3rd trim.; 18h/trimester
Academic staff: Luís Dias
Recommended prerequisites:
n.a.
Learning outcomes:
O1. To know how to structure a multi-criteria evaluation model.
O2. To know and apply multi-criteria evaluation of very different types.
O3. To recognize there exist many multicriteria evaluation methodologies, each one with its
advantages and shortcomings, while being able to sustain why some methodologies are more
adequate than others.
O4. To be able to conduct decision processes involving multiple criteria, either as a decision maker
or as a process consultant, using appropriate methods.
These learning outcomes contribute to develop several generic skills, namely those of critical
reasoning, analysis and synthesis, problem solving, information interpretation and management,
and group interaction.
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Syllabus:
This course addresses the art and science of dealing with multiple objectives or decision criteria
(multi-criteria analysis). The decision support methodologies are presented from a critical
perspective, emphasizing parameter setting and results communication. The themes to be studied
are:
1. the structuring stage: actors, problematics, actions and criteria.
2. methods based on value functions and outranking methods (ELECTRE and other).
3. panorama of methods and software for multicriteria evaluation.
Teaching methods (including evaluation):
Classroom interaction:
- Presentation of the themes promoting debate (student-student and student-teacher).
- Solving (by students, individually or in small groups, or by the teacher) of cases that illustrate the
practical relevance of the themes and different decision aiding strategies.
- Role-playing.
The presentation of the themes and the study of cases emphasize the motivation of the students
for studying the themes being addressed, by using concrete examples and mentioning the related
research activities of the teacher.
Although there are no formal office hours, students can meet the teacher outside the class in order
to seek clarification and explanations, to debate a theme, or to seek guidance for the research
assignment.
Assessment:
- 50% – Test.
- 50% – Individual assignment of studying and presenting a multicriteria evaluation software.
Bibliography:
BELTON, Valerie ; STEWART, Theodor J. - Multiple criteria decision analysis : an integrated
approach. 2nd printing. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2003. [BP 519.8 BEL]
DIAS, Luís C. — Apontamentos de análise de decisão : como considerar múltiplos critérios. Coimbra :
FEUC, 2002. [BP 519.8 DIA]
ISHIZAKA, Alessio ; NEMERY, Philippe - Multi-criteria decision analysis : methods and software.
Chichester : John Wiley & Sons, 2013. [BP 519.8 ISH]
ROY, Bernard ; BOUYSSOU, Denis — Aide multicritère à la décision : méthodes et cas. Paris :
Economica, 1993. [BP 519.8 ROY]
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Novos Desenvolvimentos em Gestão
8 ECTS; 1ºt; 30h/trimestre
Docente: Carlos Gomes
Conhecimentos de base recomendados:
n.a.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objetivo desta unidade curricular é proporcionar aos doutorandos um debate sobre diversos
temas do domínio da Gestão, através da apresentação de estudos recentemente publicados, que
poderão ser utilizados como referências para o desenvolvimento de futura investigação. Espera-se
que os doutorandos fiquem familiarizados com as práticas de investigação, e desenvolvam
competências que lhes permitam abordar de uma forma crítica trabalhos de natureza científica,
identificando as metodologias utilizadas e os principais resultados encontrados.
Conteúdos programáticos:
programa da unidade curricular é baseado na apresentação e discussão de temas recentes de
investigação nas diferentes áreas da Gestão.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os doutorandos deverão efetuar pesquisas sobre os desenvolvimentos mais recentes dos temas
que pretendem investigar no âmbito da sua tese. Desenvolverão ensaios que apresentarão nas
aulas e que serão alvo de discussão e crítica por todos os presentes.
Avaliação: Avaliada exclusivamente por frequência (escala quantitativa).
Bibliografia pedagógica:
A bibliografia é variável consoante o conteúdo de cada tema de investigação e encontra publicada
em revistas de circulação internacional.

Projecto de Dissertação
8 ECTS; 1º, 2º ou 3º trimestre
Docentes: Toda a equipa docente pode orientar projetos. Cada estudante terá um ou dois
orientadores, dependendo dos objetivos da sua dissertação e das áreas de especialidade
envolvidas.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A u. c. tem por objetivo a elaboração de um relatório que constitua um projeto de uma dissertação
de doutoramento dentro de área da Ciência Aplicada à Decisão. Trata-se da elaboração da proposta
de dissertação, efetuada pelo estudante sob supervisão de um docente que é indicado pela
coordenação tendo em conta os interesses científicos do estudante e do docente. Em geral, este
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docente virá posteriormente a ser o orientador da dissertação. Esta u.c. representa um passo muito
importante na investigação científica autónoma dos estudantes e constitui um ponto importante de
aferição preliminar do desenvolvimento de competências relativas à produção de investigação.
Esta u.c. está dada como opcional na estrutura do curso mas na realidade ela é obrigatória para
quem quiser realizar a dissertação e obter o grau de Doutor. Ela está dada como opcional para
permitir a um estudante terminar a parte letiva do programa e ficar com um Diploma de Estudos
Especializados em Ciência Aplicada à Decisão, mesmo que já não queira concluir a dissertação e
obter o grau de Doutor através do programa.
Conteúdos programáticos:
Um primeiro passo será escolher e delimitar o tema da dissertação. Seguidamente o aluno deve
elaborar um plano (ou projeto) do trabalho de investigação a realizar.
O relatório final (Projeto de Dissertação) deverá conter os seguintes pontos:
- Título ou tema / participantes
- Resumo em Português e Inglês
- Introdução: Exposição do tema, de aspetos gerais até específicos; Objetivos (gerais e específicos);
Resultados esperados; Pertinência ou relevância; Motivação.
- Revisão do estado da arte: Bibliografia atualizada demonstrativa da originalidade da contribuição
e do domínio do tema por parte do aluno.
- Materiais e métodos: O que fazer e o que é necessário para alcançar os objetivos/resultados
esperados.
- Exequibilidade: Tempo esperado; Financiamento; Estruturas, etc.
- Cronograma
- Resumo conclusivo
- Referências bibliográficas
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho do estudante é supervisionado individualmente pelo orientador ou orientadores, sendo
os tempos de contacto e processos de elaboração dos trabalhos os que o estudante e orientador
considerarem mais adequados a cada aspeto da investigação que está a ser planeada.
O relatório, resultado desta unidade curricular, depois de validado pela coordenação e por um
parecer de um especialista externo à Faculdade é submetido ao Conselho Científico para aprovação
e registo do tema de dissertação. Há portanto cinco níveis de filtragem da qualidade do relatório:
1º o estudante; 2º o orientador; 3º a coordenação do doutoramento; 4º um especialista externo à
Faculdade; 5º o Conselho Científico da Faculdade. Em cada um destes níveis o relatório pode ser
devolvido ao estudante com conselhos e sugestões de reformulação.
A classificação final resulta de uma reunião onde as opiniões da orientação e da coordenação são
aferidas tendo em conta os pareceres emitidos.
Uma vez que o projeto de dissertação passa por várias fases de avaliação até ser atribuída a nota
final, para garantir que a nota é atribuída no presente ano letivo, este deverá ser entregue à
Coordenação do Doutoramento até ao final do mês de abril.
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Seleção de Carteiras de Ativos Financeiros
5 ECTS; 2.ºt.; 18h/trimestre
Docente: José Soares da Fonseca
Conhecimentos de base
É necessário que o estudante disponha de sólidos conhecimentos de Estatística e Probabilidades ao
nível de 1º ciclo, sendo vantajoso que tenha frequentado um curso de 2º ciclo sobre estas matérias.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que o estudante fique a conhecer os métodos de determinação da rentabilidade
esperada e do risco de carteiras de ativos financeiros, medidas de desempenho, e adquira
competências na aplicação de métodos de otimização à seleção de carteiras eficientes.
Conteúdos programáticos:
1-O modelo da média-variância e o método value-at-risk
2- As medidas de desempenho dos ativos financeiros
3- A determinação da fronteira de eficiência
4- O CAPM e outros métodos de avaliação dos ativos financeiros
5- A seleção de carteiras baseada no paradigma da utilidade esperada
6- As atitudes face ao risco e as funções de utilidade
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica acompanhada de exemplos quantificados e de aplicações a efetuar pelos
estudantes
Avaliação: Frequência: 50 %; Trabalhos escritos: 30 %; Resolução de problemas: 20%
Bibliografia pedagógica:
BENNINGA, S., Financial Modeling, 2nd Edition, MIT Press, 2000
ELTON, E., GRUBER, M., BROWN, S. and GOETZMANN, W., Modern Portfolio Theory and
Investment Analysis, Ed 9th, J. Wiley & Sons, 2014.
INGERSOLL, J., Theory of Financial Decision Making, Ed. Rowman and Littlefield Publishers, 1987
LIM, K., Financial Valuation and Econometrics, Ed. World Scientific, 2014
MARKOWITZ. H., Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Ed. Basil
Blackwell, 1987
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Seminários
16 ECTS; anual
Docentes: Toda a equipa docente pode orientar seminários. Cada estudante terá um ou dois
orientadores, dependendo dos objetivos da sua dissertação e das áreas de especialidade
envolvidas.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Na u.c. Seminários o estudante pode efetuar um ou mais trabalhos ou frequentar outras u.c.
oferecidas pela Universidade de Coimbra, sendo estes trabalhos definidos por um docente que
supervisiona o estudante (que será em princípio o seu orientador). O objetivo geral desta u.c. é o
de completar a formação do estudante tendo em vista a realização do trabalho de investigação a
que se propõe e definido no seu Projecto de Dissertação.
Conteúdos programáticos:
A escolha do formato em que decorre esta u.c. e dos seus conteúdos tem em conta o trabalho de
investigação que o estudante está a desenvolver, existindo flexibilidade no formato, conteúdos e
métodos de avaliação, mas devendo este trabalho ter a aprovação prévia da coordenação. Os
conteúdos variam portanto de estudante para estudante.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A classificação final é definida em reunião entre a coordenação e o orientador ou orientadores dos
seminários.
A nota é lançada no sistema NONIO pela Coordenação do Doutoramento no final do ano letivo para
todos os alunos.
No ano letivo 2016/2017 o material a ser avaliado nesta u.c. (trabalhos e respetivos relatórios)
deverá ser entregue à Coordenação do Doutoramento no máximo até ao dia 15 de julho de 2019.
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Corpo Docente
JOÃO PAULO COSTA
COORDENADOR

LUIS ALÇADA
COORDENADOR

Gabinete: 314
Telefone: +351 239 790 586
E-mail: jpaulo@fe.uc.pt

Gabinete: 310
Telefone: +351 239 790 558
E-mail: alcada@fe.uc.pt

ANTÓNIO ALBERTO SANTOS

CARLOS GOMES

Gabinete: 511
Telefone: +351 239 790 526
E-mail: aasantos@fe.uc.pt
JOÃO SOUSA ANDRADE

Gabinete: 502
Telefone: +351 239 790 535
E-mail: jasa@fe.uc.pt

Gabinete: 316
Telefone: +351 239 790 588
E-mail: cfgomes@fe.uc.pt
JOSÉ SOARES DA FONSECA

Gabinete: 405
Telefone: +351 239 790 554
E-mail: jfonseca@fe.uc.pt

MARIA JOÃO ALVES
COORDENADORA

Gabinete: 310
Telefone: +351 239 790 558
E-mail: mjalves@fe.uc.pt
JOANA DIAS

Gabinete: 500
Telefone: +351 239 790 571
E-mail: joana@fe.uc.pt

LUIS DIAS

Gabinete: 506
Telefone: +351 239 790 596
E-mail: lmcdias@fe.uc.pt
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ÓSCAR LOURENÇO

Gabinete: 500
Telefone: +351 239 790 571
E-mail: osl@fe.uc.pt

PAULO GAMA

Gabinete: 202
Telefone: 239 790 572
E-mail: gama@fe.uc.pt

PAULO MELO

Gabinete: 500
Telefone: +351 239 790 571
E-mail: pmelo@fe.uc.pt

PEDRO GODINHO

PEDRO LOPES FERREIRA

RUI LOURENÇO

Gabinete: 500
Telefone: +351 239 790 571
E-mail: pgodinho@fe.uc.pt

Gabinete: 508
Telefone: +351 239 790 552
E-mail: pedrof@fe.uc.pt

Gabinete: 209
Telefone: +351 239 790 584
E-mail: ruiloure@fe.uc.pt

VITOR RAPOSO

Gabinete: 500
Telefone: +351 239 790 571
E-mail: vraposo@fe.uc.pt
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Calendário Escolar 2018/2019
Períodos letivos e de avaliação

Doutoramento em Gestão – Ciência Aplicada à Decisão

Aulas
Avaliações (época normal)

Início
1.º Trimestre
21.09.2018

Fim
30.11.2018

Aulas

03.12.2018
2.º Trimestre
04.01.2019

09.03.2019

Avaliações (época normal)

11.03.2019

23.03.2019

Aulas

3.º Trimestre
29.03.2019

15.06.2019

Férias da Páscoa

15.04.2019

22.04.2019

Avaliações (época normal)

17.06.2019

06.07.2019

Época recurso

08.07.2019

20.07.2019

Época especial *1

22.07.2019

27.07.2019

Épocas Extraordinárias *2
Provas de Doutoramento e de
Agregação *3

22.12.2018

março e outubro

01.09.2018

31.07.2019

*1 A época especial destina-se à avaliação de estudantes que usufruam de Estatutos previstos nos regulamentos
aplicáveis aos Cursos Conferentes de Grau
(http://www.uc.pt/academicos/percurso/epoca_exames_especiais)
*2 As épocas extraordinárias de março e outubro destinam-se a avaliação de estudantes que usufruam de Estatutos
previstos nos regulamentos aplicáveis aos Cursos Conferentes de Grau
(http://www.uc.pt/academicos/percurso/exames_extraordinarios)
*3 Pode ser autorizado pelo Reitor que decorram fora deste período, mediante justificação adequada.
Aprovado na 2.ª reunião do Conselho Pedagógico de 14 de março de 2018
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Contactos

Escola de Estudos Avançados da FEUC

Coordenação

Alexandra Sousa | Isabel Roque | José Almeida

Prof. Doutor João Paulo Costa
Gabinete: 314
Telefone: +351 239 790 586 / Extensão interna: 286
E-mail: jpaulo@fe.uc.pt

Edifício dos Limas
Telefones: + 351 239 790 501/510
E-mail: eea@fe.uc.pt

Horário:
2ª a 6ª feira - das 09:30 às 12:30 e das 14:00 às
17:30
Sábados – das 9:00 às 15:30

Prof. Doutor Luis Alçada
Gabinete: 310
Telefone: 239 790 558 / Extensão interna: 258
E-mail: alcada@fe.uc.pt
Prof. Doutora Maria João Alves
Gabinete: 310
Telefone: 239 790 558 / Extensão interna: 258
E-mail: mjalves@fe.uc.pt

26

