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unave
UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação 
da Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de 
interface da Universidade de Aveiro com a sociedade para a 
aprendizagem ao longo da vida (university lifelong learning).

Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas, 
a UNAVE concebe, realiza e gere ações de formação de nível 
universitário ajustadas e flexíveis, em linha com as necessidades 
das pessoas e das organizações, que assentam na excelência do 
ensino da Universidade de Aveiro e beneficiam do diálogo 
permanente com as empresas e suas associações, com grupos 
profissionais e outros movimentos da sociedade civil, tanto no país 
como no estrangeiro.

A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional e 
nacional através da valorização profissional, técnica e cultural das 
pessoas e das organizações em geral, seguindo a política e os 
princípios orientadores definidos na missão da Universidade de 
Aveiro para a formação ao longo da vida:

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em 
benefício das pessoas e da sociedade, através da 
investigação, do ensino e da cooperação; assumir um 
projeto de formação global do indivíduo; ser ator na 
construção de um espaço europeu de investigação e 
educação, e de um modelo de desenvolvimento regional 
assente na inovação e no conhecimento científico e 
tecnológico.”
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apresentação
O microMBA UNAVE/UA tem em vista o 
desenvolvimento de uma base de competências 
fundamentais na área da gestão, destinando-se, 
preferencialmente, a quadros e empresários sem 
formação inicial na área, que se encontram a 
desempenhar ou perspetivem ter funções de gestão e 
liderança nas organizações.

O programa foi preparado de forma a possibilitar a 
aquisição e/ou atualização de conhecimentos e 
ferramentas de gestão num curto espaço de tempo.

Além de proporcionar uma visão alargada das várias 
metodologias, técnicas e boas práticas de gestão, 
pretende-se incrementar o aperfeiçoamento individual e 
a especialização dos formandos, a partir de um itinerário 
de coaching individual e de grupo potenciador das suas 
capacidades.

A partir do cruzamento de conhecimentos relevantes 
com práticas inovadoras e ferramentas comprovadas, 
pretende-se habilitar os participantes a alinhar desejos 
de mudança com uma mentalidade empreendedora. 
No final, os formandos terão consolidado as suas 
competências, tanto do ponto de vista teórico como 
prático, em domínios tão determinantes da gestão, como 
as finanças, marketing, operações, comportamento 
organizacional, estratégia e coaching.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Profissionais que trabalhem ou pretendam trabalhar em 
comunicação, marketing e vendas através dos meios digitais, 
independentemente do setor de atividade, das empresas ou 
do tipo de clientes.

Esta formação é, preferencialmente, destinada a licenciados 
em marketing, comunicação, gestão e áreas afins, sendo, 
também, adequada a profissionais com experiência nestes 
setores, ainda que não detentores de formação superior.

DESTINATÁRIOS
Quadros do setor empresarial

CALENDÁRIO
Início: 15 janeiro 2021
Fim: 19 de junho 2021
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objetivos

Além de desenvolver e aperfeiçoar competências e de 
atualizar conhecimentos no domínio das tendências 
contemporâneas do empreendedorismo, da economia e da 
gestão de empresas, este microMBA propõe-se, também, 
estimular capacidades de análise crítica e construtiva de 
situações complexas, de ser criativo e de inovar, 
disrutivamente, através de estratégias competitivas.

conteúdos programático
O microMBA UNAVE/UA tem uma carga horária de 96 
horas, distribuídas por seis módulos temáticos, e decorrerá 
em horário pós-laboral, às sextas-feiras, das 18h00 às 
22h00, e aos sábados, das 09h00 às 13h00

INFORMAÇÕES 
Virgínia Barreirinha Lopes 
virginiablopes@ua.pt
tlf.: 234 370 833 

CERTIFICAÇÃO
DGERT—Direção Geral do 
Emprego e das Relações de 
Trabalho

Módulos Formador Horas

Coaching Dina Ramos 16 h

Estratégia António Carrizo 16 h
Marketing Conceição Cunha 16 h
Finanças Carlos Pinho 16 h
Comportamento Organizacional  Andreia Vitoria 16 h
Operações Marlene Amorim 16 h
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Conteúdos
programáticos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Facultar ferramentas essenciais para:
• Desenvolver o autoconhecimento como 
processo de transformação;
• Dominar as principais técnicas de coaching e 
aplicá-las no contexto empresarial;
• Utilizar eficazmente técnicas de coaching para 
a comunicação eficaz.

CONTEÚDOS
• Metodologia, Filosofia e Atitude de Coaching;
• Processo de evolução e autoconhecimento; 
• Mapas pessoais e dinâmicas de grupo;
• Planeamento e visão empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Facultar ferramentas essenciais para:
• Proporcionar aos discentes uma
perspetiva técnica e científica da estratégia e 
competitividade, tanto a nível de planeamento 
como a nível de implementação;
• Adquirir um corpo básico de conhecimentos, 
de forma a permitir a sua aplicação no contexto 
empresarial no que concerne a tomadas de 
decisões estratégicas;
• Reconhecer a necessidade de adaptação 
contínua ao meio em que a empresa se insere, 
nomeadamente tendo em consideração o 
relacionamento bidirecional empresa-meio 
ambiente.

CONTEÚDOS
• O contexto externo e o diagnóstico interno;
• A estratégia de negócios;
• A estratégia corporativa;
• As estratégias de internacionalização;
• As estratégias cooperativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Facultar ferramentas essenciais para:
Compreender o comportamento nas/das 
organizações;
• Melhorar as práticas de liderança e de
gestão de pessoas.

CONTEÚDOS
• As várias formas de capital humano nas 
organizações e a sua respetiva promoção;
• Motivar pessoas em prol do engagement;
• Competências de liderança;
• Conflito e negociação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estando esta unidade de formação inserida ao 
nível de formação pós-graduada, pretende-se, 
nesta fase do conhecimento, munir o formando 
de ferramentas teórico-práticas que lhe 
permitam a compreensão e aplicação do 
Processo de Marketing, nas suas diferentes 
etapas, a realidades práticas diversas.

CONTEÚDOS
• Definição e importância do marketing
para o séc. XXI;
• Análise de oportunidades de negócio
num contexto dinâmico;
• Planeamento estratégico para crescimento de 
mercado;
• Criação de valor através do desenvolvimento 
e operacionalização de estratégias
de marketing.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta unidade de formação tem como objetivo 
dotar os participantes dos instrumentos de 
análise relevantes para que estes consigam, 
através de uma análise dos processos de 
negócio das suas organizações, desenvolver 
estratégias de operações que lhes garantam os 
níveis desejados de competitividade.

CONTEÚDOS
• A Gestão da Cadeia de Abastecimento como 
instrumento competitivo
• Compreensão do contexto competitivo 
(complexidade / volatilidade / risco / 
sustentabilidade / digitalização) e das 
implicações para a gestão das cadeias
de abastecimento;
• A importância do alinhamento entre 
estratégias de negócio e as estratégias
de operações;
• Desenvolvimento de estratégias de gestão 
das cadeias de abastecimento;
• A Gestão das Operações no contexto
da produção de serviços;
• Definição e mapeamento de sistemas
e processos de produção em serviços;
• Caracterização de inputs e fluxos de produção 
e consumo em serviços;
• Redes e tríades de valor em serviços: 
desafios e estratégias de mitigação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pretende-se familiarizar os alunos com os 
problemas fundamentais das finanças 
empresariais, numa perspetiva teórica e 
prática. Assim, o aluno ficará apto a utilizar 
metodologias e técnicas de análise na área das 
finanças empresariais, nomeadamente no que 
respeita à decisão de investimento e às 
políticas de financiamento, e também a apoiar 
e avaliar a tomada de decisão tendo em conta 
fatores como a incerteza, o risco,
o fator fiscal, a inflação, entre outros.
CONTEÚDOS
• Introdução e noções básicas de Cálculo 
Financeiro;
• Critérios de avaliação e de seleção
de investimentos;
• Financiamento de investimentos;
• Risco, rendibilidade e decisão de 
Investimento;
• Outros tópicos na Análise de Investimentos.



5 › microMBA
2021

cronograma

Data Dia Início Fim Módulo Formador Horas

15/01/2021 6ª 17:00 18:00 Todos 1

15/01/2021 6ª 18:00 22:00 Coaching  Dina Ramos 4

16/01/2021 Sábado 09:00 13:00 Coaching  Dina Ramos 4

22/01/2021 6ª 18:00 22:00 Coaching  Dina Ramos 4

23/01/2021 Sábado 09:00 13:00 Marketing Conceição Cunha 4

29/01/2021 6ª 18:00 22:00 Marketing Conceição Cunha 4

30/01/2021 Sábado 09:00 13:00 Marketing Conceição Cunha 4

05/02/2021 6ª 18:00 22:00 Marketing Conceição Cunha 4

06/02/2021 Sábado 09:00 13:00 Estratégia  António Carrizo 4

12/02/2021 6ª 17:00 18:00 Avaliação módulo Marketing Conceição Cunha 1

12/02/2021 6ª 18:00 22:00 Estratégia  António Carrizo 4

13/02/2021 Sábado 09:00 13:00 Estratégia  António Carrizo 4

19/02/2021 6ª 18:00 22:00 Estratégia  António Carrizo 4

20/02/2021 Sábado 09:00 13:00 Finanças Carlos Pinho 4

26/02/2021 6ª 17:00 18:00 Avaliação módulo Estratégia António Carrizo 1

26/02/2021 6ª 18:00 22:00 Finanças Carlos Pinho 4

27/02/2021 Sábado 09:00 13:00 Finanças Carlos Pinho 4

05/03/2021 6ª 18:00 22:00 Finanças Carlos Pinho 4

06/03/2021 Sábado 09:00 13:00 Operações Marlene Amorim 4

12/03/2021 6ª 17:00 18:00 Avaliação módulo Finanças Carlos Pinho 1

12/03/2021 6ª 18:00 22:00 Operações Marlene Amorim 4

13/03/2021 Sábado 09:00 13:00 Operações Marlene Amorim 4

19/03/2021 6ª 18:00 22:00 Sessão de apre. do tema para os trabalhos finais Todos 4

20/03/2021 Sábado 09:00 13:00 Operações Marlene Amorim 4

26/03/2021 6ª 17:00 18:00 Avaliação módulo Operações Marlene Amorim 1

26/03/2021 6ª 18:00 22:00 Comportamento Organizacional  Andreia Vitoria 4

27/03/2021 Sábado 09:00 13:00 Comportamento Organizacional  Andreia Vitoria 4

Páscoa 29-03 a 04-04

09/04/2021 6ª 18:00 22:00 Comportamento Organizacional  Andreia Vitoria 4

10/04/2021 Sábado 09:00 13:00 Comportamento Organizacional  Andreia Vitoria 4

16/04/2021 6ª 17:00 18:00 Avaliação módulo Comportamento Organizacional Andreia Vitoria 1

16/04/2021 6ª 18:00 22:00 Coaching  Dina Ramos 4

18/06/2021 6ª 18:00 22:00 Apresentação de trabalhos finais  4

19/06/2021 Sábado 09:00 13:00 Apresentação de trabalhos finais  4

19/06/2021 Sábado 14:00 18:00 Apresentação de trabalhos finais  4

118
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metodologia

O microMBA foi estruturado para que os participantes não estejam 
afastados muito tempo das suas empresas.
As sessões presenciais decorrerão às sextas-feiras, ao fim da tarde, e 
aos sábados, da parte da manhã, por forma a que os formandos possam 
continuar a desenvolver as suas atividades profissionais.
Utilizar-se-á uma metodologia de ensino-aprendizagem pautada pela 
dinamicidade, participação e diferenciação.
A par da componente teórica, da análise de casos e experiências, 
haverá um acompanhamento individual para o desenvolvimento
de pessoal e profissional ao longo de todo o programa.

avaliação

A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem
como objetivo principal validar os conhecimentos, capacidades
e aptidões adquiridas ou desenvolvidas pelos formandos ao longo
da formação.
O sistema de avaliação do curso contempla:

a) Avaliação contínua
Os critérios de avaliação contínua são, nomeadamente: a participação,
a motivação, a aquisição e a aplicação de conhecimentos, a mobilização
de competências em novos contextos, as relações interpessoais, o 
trabalho em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontualidade
e a assiduidade. A avaliação contínua tem uma ponderação de 20%
no resultado final do microMBA.

b) Provas de avaliação escrita
As provas de cada módulo serão realizadas no 1º dia do inicio do 
módulo seguinte, com início às 17:00 e duração de 1 hora.
O módulo de coaching é avaliado através de um trabalho.
As provas de avaliação escritas terão uma ponderação de 30% no 
resultado final do microMBA.

c) Trabalho final, a realizar preferencialmente em grupo de dois.
A composição dos grupos é da responsabilidade do próprio grupo, 
devendo ser respeitado o princípio da diversidade de experiência 
profissional e deformação dos seus membros. A temática do trabalho é 
selecionada pelo grupo, devendo ser do interesse dos próprios 
candidatos. Os formandos deverão dar provas da sua capacidade de 
aplicar os conhecimentos adquiridos nos módulos de Estratégia, 
Comportamento Organizacional, Finanças, Marketing e Operações. 

O trabalho final terá uma ponderação de 50% no resultado final do 
microMBA (sendo 30% para a apresentação escrita e 20% para a 
apresentação oral). Os trabalhos serão apresentados nos dias 26 e 27 
de junho de 2020.

nota: em momento oportuno dar-se-ão informações sobre quais os 
formadores que irão orientar os trabalhos.
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MÓDULO - COACHING
DINA RAMOS 

DINA RAMOS, é investigadora de pós-
doutoramento da universidade de 
Aveiro, Projeto CeNTER. Docente do 
Mestrado em Turismo do Instituto 
Politécnico do Cavado e do Ave. 
Doutora em Turismo pela Universidade 
de Salamanca (Espanha). 
Coordenadora do projeto Rede 
Gandaresa de Património e Turismo, 
um modelo integrado de 
desenvolvimento local de Turismo 
Costeiro em Zonas Rurais na Região 
Centro de Portugal. Membro efetivo da 
unidade de investigação em 
governança, competitividade e políticas 
públicas (GOVCOPP) na Universidade 
de Aveiro.
Até 2010, experiência em empresas 
como gestora de recursos humanos, 
compras e gestão financeira. Como 
formadora experiencia em contexto 
empresarial, PRODER, POPH, CEF 
entre outros.
Coach e Trainer Coach certificada.

COORDENAÇÃO
CIENTÍFICO-
PEDAGÓGICA

A coordenação 
científico-
-pedagógica é da 
responsabilidade do 
Prof. António Carrizo 
Moreira, Professor 
Auxiliar do DEGEIT–
Departamento de 
Economia, Gestão, 
Engenharia Industrial 
e Turismo.

MÓDULO - ESTRÁTEGIA
ANTÓNIO CARRIZO

ANTÓNIO CARRIZO MOREIRA é 
professor auxiliar e coordenador da 
área de Gestão do DEGEIT–
Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e 
Turismo da UA. Licenciado em 
Engenharia Eletrotécnica e mestre 
em Gestão de Empresas pela 
Universidade do Porto, é doutorado
em Gestão pela University of
Manchester e tem um MBA pela 
PBS. Ex-bolseiro da JNICT e da 
FCT, tem experiência em 
consultoria e empresas 
multinacionais.

MÓDULO -
COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL
ANDREIA VITORIA

ANDREIA VITÓRIA é licenciada e 
Mestre em Gestão pela Universidade 
de Aveiro(UA). Tendo recebido uma 
Bolsa Individual de Doutoramento da 
Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, doutorou-se em 
Engenharia e Gestão Industrial, na 
mesma instituição.
Trabalhou durante vários anos na 
banca de investimento, 
desempenhando atualmente funções 
docentes no DEGEIT–Departamento 
de Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo da UA. A sua 
investigação envolve a gestão de 
recursos humanos, o comportamento 
organizacional e a liderança

MÓDULO - MARKETING
CONCEIÇÃO DA CUNHA

CONCEIÇÃO DA CUNHA é 
professora auxiliar do DEGEIT–
Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e 
Turismo da UA, mestre em Gestão 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
pela mesma Universidade e 
licenciada em Gestão de Marketing, 
pelo Instituto Português de 
Administração de Marketing. Com 
vasta experiência em consultoria e 
formação, trabalhou também em 
logística e marketing na indústria e 
nos serviços. É docente na UA 
desde 2002, sendo atualmente 
Diretora da Licenciatura em Gestão. 
Os seus interesses de investigação 
centram-se essencialmente no 
empreendedorismo, na gestão de 
PMEs e no turismo.
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MÓDULO - OPERAÇÕES
Marlene Amorim 

MARLENE AMORIM é doutorada em 
Gestão, pela IESE Business School
(Barcelona), mestre em Gestão de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, pela 
Universidade de Aveiro (UA), e 
licenciada em Economia, pela 
Universidade do Porto. É professora 
auxiliar no DEGEIT–Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo. Desenvolve 
investigação em qualidade e inovação 
em serviços, integrando projetos de 
investigação na área a nível nacional 
(FCT) e internacional (FP7). Tem 
promovido o desenvolvimento de 
novos negócios
e serviços de inovação social, 
integrando redes de investigação 
internacionais e implementando ações 
de capacitação dirigidas cidadãos e 
instituições locais.

MÓDULO - FINANÇAS
Carlos Pinho

CARLOS PINHO é professor 
associado com agregação do 
DEGEIT–Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo da 
Universidade de Aveiro. Doutorado 
em Economia Aplicada pela 
Universidade de Santiago de 
Compostela, tem ministrado 
diversos cursos de mestrado e pós-
graduação na área das Finanças
e exercido atividade de consultoria 
nesta área, sendo, ainda, autor de 
diversos livros neste domínio.

Ao longo do programa, os participantes serão acompanhados num 
processo de coaching individual e de grupo. Através do estudo
das dominantes de personalidade, dos talentos e das experiências 
profissionais, serão apontadas práticas eficazes para a liderança
e o trabalho em equipa.

Para o coaching personalizado, cada um dos alunos inscreve-se 
numa das sessões, conforme o cronograma das sessões individuais
de coaching.

Duração: 90 minutos.

Objetivo: ativar a atitudes e comportamentos conducentes à 
concretização de um objetivo altamente significativo para o próprio 
aluno.

Local: UNAVE
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preço curso

1.750,00€ 

Early bird discount de 20% para quem efetuar inscrição e pagamento até 

18 de dezembro de 2020.

Existe a possibilidade de pagamento fracionado, em três prestações, sem 

juros:

1ª tranche › até 18 de dezembro de 2020  › 560,00€

2ª tranche › até 08 de janeiro de 2021 › 420,00€

3ª tranche › até 12 de março de 2021 › 420,00€

As inscrições regulares devem ser feitas até 04 de janeiro, mediante 
número de vagas disponíveis e preenchimento do formulário disponível 
em: http://www.unave.pt/?formacao=micromba

e apresentação dos documentos seguintes: 
- Curriculum vitae;
- Certificado de habilitações.

nota: na seriação dos formandos para admissão ao curso, poderá haver 
lugar a entrevista.

Esta documentação deverá ser enviada para virginiablopes@ua.pt A 
inscrição tornar-se-á efetiva após pagamento do preço do curso.

inscrições

destinatários e pré-requisitos

Quadros do setor empresarial ou que perspetivem ter funções de gestão 

e/ou liderança nas organizações.

Pré-requisitos:

-3 anos de experiência profissional

-Habilitação mínima: formação superior

-Conhecimentos de inglês ao nível da leitura

Se por indicações da Reitoria/DGS/Governo, a formação presencial tiver 
de ser suspensa, a formação continuará com o cronograma previsto na 
modalidade Live Training.

nota COVID
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datas relevantes

Early bird discount de 20% 18 de dezembro de 2020

Sessão de Abertura – 15 de janeiro de 2021 (das 17h30 às 18h00)

Momentos de Avaliação

Módulo Marketing  – 12 de fevereiro de 2021

Módulo Estratégia  – 26 de fevereiro de 2021

Módulo Finanças – 12 de março de 2021

Módulo Operações  – 26 de março de 2021

Módulo Comportamento Organizacional – 16 de abril de 2021 

Apresentação de trabalhos finais – 26 e 27 de junho de 2021

Certificado de Formação Profissional

A aprovação em todas as Unidades de Formação do Curso permitirá a 

obtenção de 12 ECTS, que são suscetíveis de serem creditados após 

pedido do aluno nos cursos conducentes da Universidade de Aveiro ou 

de outras instituições de ensino superior subscritoras do acordo de 

Bolonha, ao nível do 2º ciclo, quando a eles tenha acedido por alguma 

das vias legalmente previstas, e aí se encontre inscrito.

Neste âmbito, não há lugar ao cálculo de média final, sendo que a cada 

Unidade de Formação é atribuída uma classificação individual. O projeto 

final não é alvo de creditação, pelo que a respetiva nota é ponderada em 

cada unidade de formação, tal como a avaliação contínua, chegando-se 

assim a uma média ponderada de cada unidade.

Para ter acesso ao certificado de formação com classificação e 

respetivos ECTS o formando terá obrigatoriamente de se submeter as 

provas de avaliação acima mencionadas e obter aproveitamento.

Certificado de Frequência

O formando que tiver uma frequência de pelo menos 80% do curso e 

não se submeta a avaliação (provas escritas e trabalho final) terá direito 

a um Certificado de Frequência.

certificados de formação



media partner:

UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro
Edifício 1 . Campus universitário de santiago . 3810-193 Aveiro
www.unave.pt | unave.formacao@ua.pt

Adquira um conjunto de estratégias e 
competências de uso imediato que 
acrescentarão e produtividade ao seu trabalho

Amplie a sua rede de contactos, identifique 
potenciais parceiros rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos, atualizamos 
conhecimentos, partilhamos boas práticas!

Valoriza-te: 
vem, vive e volta.


