Doutoramento em Gestão de Empresas 2022-2023
Momento 1

Código da
Unidade
curricular

Unidades Curriculares

Ano

Trimestre

Docente Responsável (nome completo)

Momento 2

Momento 3

Avaliação periódica?

Tipo

Data

Peso (%)

Tipo2

Data2

Peso (%)2

testes

02/12/2022

40%

3637773

Metodologia da Investigação

1

1

Patrícia Helena Ferreira Lopes de Moura e Sá

sim

apresentações

25/11/2022

60%

3017429

Métodos Estatísticos

1

1

António Alberto Ferreira Santos

sim

trabalhos escritos

13/12/2022

100%

30%

trabalhos escritos

13/12/2022

70%

40%

trabalhos escritos

24/03/2023

30%

3637784

Novos Desenvolvimentos em Gestão I

1

1

Carlos Alberto Esteves Ferreira Gomes

sim

apresentações

distribuidas ao
longo das aulas

3637817

Análise de Dados

1

2

Mário António Gomes Augusto

sim

testes

24/02/2023

3637828

3020739

3020717

3020728

Novos Desenvolvimentos em Gestão II

Investigação Aplicada em Gestão

Seminários Doutorais em Gestão

Projeto de Tese

1

1

1

1

Aprovado na 2.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico, de 29 de junho de 2022

GAALA (01/07/2022)

2

2

3

3

Filipe Jorge Fernandes Coelho

Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves

Filipe Jorge Fernandes Coelho

Carlos Alberto Esteves Ferreira Gomes

sim

sim

sim

sim

apresentações

apresentações

distribuidas ao
longo das aulas

distribuidas ao
longo das aulas

apresentações

distribuidas ao
longo das aulas

apresentações

distribuidas ao
longo das aulas

15%

30%

apresentações

trabalhos escritos

distribuidas ao londo
das aulas

11/04/2023

10%

70%

testes

apresentações

Data3

24/03/2023

distribuidas ao longo
das aulas

Peso (%)3

Tipo4

Data4

Peso (%)4

30%

25%

trabalhos escritos

11/04/2023

50%

Prova Oral
(Sim OU Não)

Assiduidade
(Sim OU Não)

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

100%

30%

Tipo3

Momento 4

outros

defesas dos projetos a
6 e 7 de julho

70%

não

não

Unidades curriculares solicitando modalidades não substituíveis por exame final
(anexar pedido e fundamentação)

SEM RECURSO.
Sim: a especificidade das competências a desenvolver pelos estudantes na
unidade curricular, que implica a utilização de ferramentas de pesquisa e
identificação de temas de investigação, justifica um regime de avaliação
periódica no qual nenhuma das modalidades de avaliação solicitadas pode ser
substituida por uma parte em exame final

SEM RECURSO.
Sim: A especificidade das competências a desenvolver pelos/as estudantes na
unidade curricular, que implica a identificação de uma lacuna no conhecimento
e o desenvolvimento de um contributo para o mesmo, justifica um regime de
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades de avaliação solicitadas
pode ser substituída por uma parte do exame final

não

SEM RECURSO.
Sim: A especificidade das competências a desenvolver pelos/as estudantes na
unidade curricular, que implica a identificação de um problema e respetivas
respostas teoricas e empiricas disponiveis na literatura, justifica um regime de
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades de avaliação solicitadas
pode ser substituída por uma parte do exame final

não

SEM RECURSO.
Sim: A especificidade das competências a desenvolver pelos/as estudantes na
unidade curricular, que implica a identificação de um problema e respetivas
respostas teoricas e empiricas disponiveis na literatura, justifica um regime de
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades de avaliação solicitadas
pode ser substituída por uma parte do exame final

não

SEM RECURSO.
Sim: A especificidade das competências a desenvolver pelos/as estudantes na
unidade curricular, que implica a identificação de um problema e respetivas
respostas teoricas e empiricas disponiveis na literatura, justifica um regime de
avaliação periódica no qual nenhuma das modalidades de avaliação solicitadas
pode ser substituída por uma parte do exame final

