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apresentação e objectivos
MESTRADO EM BIOESTATÍSTICA
A investigação de topo nas áreas da Biologia, das
Ciências da Saúde e da Genética está, hoje em
dia, indissociada da Estatística, sendo cada vez
em maior número os investigadores que sentem
a necessidade de completar, actualizar e aprofundar os seus conhecimentos desta ciência. Nesse
sentido, o mestrado em Bioestatística posiciona-se de forma a responder à carência de técnicos
neste ramo, que começa a manifestar-se no mercado nacional, formando técnicos capazes de
apoiar a investigação ao mais alto nível nas áreas
das Ciências da Saúde e da Biologia:
>

>
>
>

>

Planeamento e análise de experiências e
desenvolvimento de metodologias necessárias
à investigação em Biologia, Epidemiologia,
Genética, Medicina, Farmácia, etc.
Selecção de planos de experiências para
responder a questões médicas/biológicas.
Selecção e aplicação de técnicas estatísticas
no tratamento, análise e modelação de dados.
Uso de software de análise estatística/
tratamento de dados e interpretação dos
resultados.
Comunicação eficaz dos resultados obtidos.

O mestrado em Bioestatística está organizado de
acordo com as regras europeias de Bolonha e está
inserido no programa de mestrados interdisciplinares EBI (Estatística – Biologia – Informática) da
FCUL (http://ebi.fc.ul.pt/).
Acesso e Destinatários
O curso de mestrado em Bioestatística tenta responder à carência de especialistas neste ramo,
que também se começa a manifestar no mercado
de trabalho nacional, oferecendo uma oportunidade de formação complementar a licenciados
com 2 tipos essenciais de perfis: matemáticos e
estatísticos, de formação generalista, pretenden-

do dedicar-se a problemas de carácter aplicado;
biólogos e licenciados em ciências da saúde pretendendo uma formação sólida em métodos estatísticos.
MESTRADO EM ESTATÍSTICA
E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL
O mestrado em Estatística e Investigação Operacional, com início no ano lectivo de 2011/2012,
resulta de uma reestruturação de cursos anteriormente oferecidos pelo DEIO-FCUL naquelas
áreas científicas. Esses cursos de referência a nível nacional permitiram a pós-graduação de 270
estudantes, com elevados índices de sucesso
académico e de empregabilidade. O novo curso
dará formação avançada nas áreas de Estatística
e de Investigação Operacional, mas permitindo aos estudantes optarem por reforçar mais os
seus conhecimentos numa ou noutra dessas áreas científicas, dando continuidade à formação de
especialistas nestas áreas, onde Portugal ainda é
bastante deficitário.
Para além da aquisição de uma sólida base de conhecimentos em Estatística e em Investigação
Operacional, pretende-se que os diplomados desenvolvam a capacidade de aplicar esses conhecimentos numa grande variedade de situações, em
contextos variados e multidisciplinares, aprendendo a quantificar a incerteza, avaliar riscos associados às decisões possíveis e optimizar regras
de decisão.
Acesso e Destinatários
Este curso está aberto, predominantemente, a
licenciados com formação em Matemática e, preferivelmente, também com conhecimentos de
Informática, Estatística e Investigação Operacional. Candidatos de outras áreas de Ciência e Tecnologia, de Engenharia ou Economia têm obtido
bons resultados nos cursos de mestrado anteriormente oferecidos pelo DEIO-FCUL.

MESTRADO EM GESTÃO DE INFORMAÇÃO
O mestrado em Gestão de Informação resulta de
uma parceria entre os Departamentos de Estatística e Investigação Operacional (DEIO) e de Informática (DI) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e visa fornecer conhecimentos
em áreas tecnológicas directamente ligadas ao
tratamento da informação, mas numa perspectiva interdisciplinar, isto é, dando ênfase ao modo
como estas áreas interagem umas com as outras,
na perspectiva de uma melhor gestão das empresas e das organizações. Deste modo, o mestrado
pretende fornecer competências horizontais que
tocam áreas diversas da Gestão de Informação,
nomeadamente a vertente tecnológica e metodológica relacionada com os sistemas de recolha,
acesso e análise da informação tendo em vista a
sua utilização na gestão das organizações e no
seu desempenho.
Acesso e Destinatários
O mestrado em Gestão de Informação destina-se
a: i) Alunos que concluam um 1.º ciclo de estudos e que pretendam desenvolver competências
na área da Gestão de Informação, ii) Licenciados
que, eventualmente, já se encontrem em tarefas
profissionais relacionadas com a Gestão de Informação, ou outras, e pretendam adquirir conhecimentos mais profundos na área e iii) Titulares de
uma licenciatura e que pretendam prosseguir os
seus estudos numa área inovadora. É desejável
que os candidatos tenham uma formação prévia com bons conhecimentos de informática e
alguns conhecimento de Matemática Aplicada,
bem como inversamente. Todavia, dada a estrutura curricular transversal e homogeneizadora do
mestrado em Gestão de Informação, o espectro
de perfis de candidatos poderá ser alargado a outras áreas, tais como a Economia e Gestão, outras
áreas de Ciência e Tecnologia, e a Engenharia.

MESTRADO EM MATEMÁTICA APLICADA
À ECONOMIA E GESTÃO
O mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão oferece formação avançada nas
áreas da Matemática com maior relevância para a
Economia e Gestão. Essa formação é complementada com conhecimentos em Economia e, principalmente, em Gestão, de modo a que os seus
graduados obtenham bons conhecimentos em
Matemática e, simultaneamente, sejam capazes
de os utilizar eficazmente na resolução de problemas de gestão empresarial e de outras actividades económicas. O mestrado é oferecido pela
FCUL, através dos seus departamentos de Estatística e Investigação Operacional e de Matemática,
com a colaboração do ISCTE-IUL. O mestrado combina a qualidade e prestígio científicos característicos da FCUL com competências relevantes para
o exercício da actividade profissional, numa formação diversificada que muito facilita a entrada
no mercado de trabalho.
Acesso e Destinatários
O mestrado destina-se, principalmente, a licenciados em Matemática, Matemática Aplicada ou
Estatística mas pode também ser uma boa opção
para licenciados em áreas de Economia, Gestão,
ou Engenharia, que tenham especial interesse em
Matemática e Estatística. Os candidatos devem
ter bons conhecimentos básicos de Matemática
Aplicada mas o plano de estudos permite escolher algumas unidades curriculares de acordo
com os conhecimentos do estudante.

MESTRADO
EM BIOESTATÍSTICA
Organização e plano de estudos
O plano de estudos do mestrado em Bioestatística é composto por um conjunto de unidades
curriculares que correspondem a 78 ECTS e por
um trabalho final de mestrado que corresponde
a 42 ECTS. A conclusão do mestrado em�������
Bioes������
tatística obriga à realização de, pelo menos,
56 ECTS na área científica de Estatística (EST). Parte das unidades curriculares opcionais poderão
eventualmente ser realizadas noutras ���������
áreas����
nomeadamente Medicina e Farmácia.
O aluno que pretenda fazer exclusivamente
o primeiro ano terá um diploma do Curso Pós-graduado de Especialização em Estatística Aplicada à Biologia e Ciências da Saúde.
Saídas Profissionais
O mestrado em Bioestatística visa a formação
de investigadores e profissionais com um perfil
especialmente adequado a integrar instituições
dos seguintes tipos: Empresas de estudos de
mercado na área�����������������������������
���������������������������������
da Saúde; Empresas farmacêuticas; Instituições de investigação na área da Biologia, Psicologia, Medicina e outras Ciências da
Saúde; Hospitais; Instituições de Ensino Superior.

PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º Semestre

ÁREA

H

Fundamentos de Bioestatística

EST

4.5

Laboratório de Bioestatística

EST

1

Análise de Dados Multivariados

EST

2

Fundamentos de Programação

INF

3.5

ÁREA

H

EST

4

ÁREA

H

Modelos de Probabilidade
Processos Estocásticos

EST

2

Complementos de Estatística

EST

2

EST/CV

0.5

ÁREA

H

Opção do Grupo A
2.º Semestre
Análise da Variância e Regressão
Opções do Grupo B (24 ECTS)
2.º ANO
1.º Semestre

Seminário de Bioestatística
Anual
Dissertação de mestrado

EST/CV

OPÇÕES A: Introdução às Bases de Dados • Biologia Computacional e Genómica • Epidemiologia
OPÇÕES B: Planeamento de Experiências • Análise de Dados Longitudinais e Modelos Mistos • Modelos Lineares Generalizados
• Métodos Estatísticos em Genética • Ensaios Clínicos • Análise
de Sobrevivência • Demografia • Análise de Dados Espaciais •
Estatística Bayesiana • Bioinformática • Data Warehouse e Data
Mining • Ontologias Aplicadas às Ciências • Visualização de
Dados Científicos • Opção livre de outros 2.º ciclos

MESTRADO EM ESTATÍSTICA
E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL
Organização e plano de estudos
O curso está organizado por semestres, com a
duração normal de dois anos lectivos, correspondendo a 120 ECTS, incluindo 78 ECTS de uma parte curricular. Todas as unidades curriculares têm
6 ECTS. Os Grupos Opcionais B e C poderão ainda
incluir unidades curriculares de outros mestrados da FCUL (no máximo de 12 ECTS). Os restantes
42 ECTS correspondem à realização de uma dissertação, projecto ou estágio, numa das duas
áreas científicas do curso. Os estágios são definidos por protocolos com instituições ou empresas, mas decorrem sob orientação científica de
docentes do curso de mestrado.
O Curso permite três áreas de especialização:
> Estatística e Investigação Operacional;
> Estatística;
> Investigação Operacional.
Saídas Profissionais
Empresas dos sectores de serviços, comércio ou
indústria. Instituições públicas ou privadas de investigação ou de ensino. Quaisquer organizações
onde a Estatística e a Investigação Operacional
sejam relevantes para caracterizar fenómenos e
suportar boas decisões — autarquias, hospitais,
consultoras, transportadoras, gabinetes de planeamento, banca, seguradoras, etc.

PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º Semestre

ÁREA

H

Metodologias da Estatística

EST

3

Probabilidade

EST

3

Metodologia de Investigação Operacional

IO

3

Técnicas de Investigação Operacional

IO

3

Opção do grupo A
2.º Semestre

INF/EIO
ÁREA

H

Programação Inteira

IO

3

Modelos Estatísticos

EST

3

Modelação e Optimização Estocástica

E/IO

3

ÁREA

H

EIO/E/IO

1

ÁREA

H

EIO/E/IO

2

2 Opções do grupo B
2.º ANO
1.º Semestre
3 Opções do grupo C
TESE/ESTÁGIO/PROJECTO
2.º Semestre
TESE/ESTÁGIO/PROJECTO

OPÇÕES A: Introdução às Bases de Dados • Programação por
Objectos • Tecnologia de Bases de Dados • Métodos Computacionais
OPÇÕES B: Análise Multicritério e Sistemas de Apoio à Decisão •

Análise e Simulação de Sistemas • Demografia • Estatística Bayesiana • Estatística Computacional e Simulação • Optimização
Não Linear • Complementos de Processos Estocásticos • Processos de Previsão e Decisão • Teoria dos Jogos
OPÇÕES C: Amostragem • Ciência e Sistemas de Informação

Geográfica • Gestão de Operações • Gestão e Controle de Qualidade • Logística • Modelação de Acontecimentos Raros • Redes
e Telecomunicações • Redes Neuronais e Aplicações • Séries
Temporais • Técnicas Heurísticas • Teoria do Risco • Tratamento
e Análise de Dados.

MESTRADO EM GESTÃO
DE INFORMAÇÃO
Organização e plano de estudos
O plano de estudos do mestrado em Gestão de
Informação é composto por um conjunto de
unidades curriculares que correspondem a 78
ECTS e por um projecto que corresponde a 42
ECTS. O percurso curricular é composto por um
conjunto de unidades curriculares obrigatórias,
que constituem o núcleo fundamental do curso.
No primeiro semestre existem duas opções que
permitem aos alunos «homogeneizarem-se» em
termos de formação de base. Desse modo, o aluno tem a possibilidade de se nivelar em matéria
da área da Informática ou da área da Estatística
e Investigação Operacional consoante o seu perfil. Existem duas variantes, Gestão e Análise de
Dados e Sistemas de Informação, que são determinadas pelo conjunto de opções tomadas nos
segundo e terceiro semestres do curso.
Saídas Profissionais
Os graduados no mestrado em Gestão de Informação ficam habilitados a desempenhar funções
superiores em empresas no mercado das TICs. Ficam ainda habilitados a desempenhar funções
em empresas que lidem com grandes quantidades de dados como, por exemplo, na área das Telecomunicações, na área da Banca e Seguros ou
na área dos grandes retalhistas. O perfil dos graduados em Gestão de Informação é ainda adequado a funções em empresas da Administração
Pública, em geral.

PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º Semestre

ÁREA

H

Amostragem e Análise de Dados

EST

3.5

Modelação de Sistemas

IO

3

ÁREA

H

Integração e Processamento Analítico
de Informação

INF

3.5

Análise da Variância e Regressão

EST

4

Processos de Previsão e Decisão

IO

3

ÁREA

H

INF

3.5

2 Opções Nível 0
Opção Nível 1

2.º Semestre

2 Opções Variante 1
2.º ANO
1.º Semestre
Prospecção e Descoberta de Informação
Opção Nível 2
Opção Variante 2
Projecto em Gestão de Informação
2.º Semestre

GTI
ÁREA

Projecto em Gestão de Informação

H

GTI

OPÇÕES NÍVEL 0: Programação por Objectos • Interacção com
Computadores • Métodos Estatísticos • Técnicas de Investigação
Operacional
OPÇÕES NÍVEL 1: Introdução às Bases de Dados • Tecnologia de

Bases de Dados
OPÇÕES NÍVEL 2: Métodos Quantitativos em Marketing • Econo-

metria
OPÇÕES VARIANTE 1 EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: Engenharia
do Conhecimento • Redes Neuronais • Desenho e Análise de Algoritmos
OPÇÕES VARIANTE 1 EM GESTÃO E ANÁLISE DE DADOS: Estatística Computacional e Simulação • CRM e Prospecção de Dados •
Gestão Financeira • Teoria dos Jogos
OPÇÕES VARIANTE 2 EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: Ges-

tão do Conhecimento

• Gestão de Projectos • Aprendizagem Automá-

tica • Segurança de Software

OPÇÕES VARIANTE 2 EM GESTÃO E ANÁLISE DE DADOS: Técnicas Heurísticas • Séries Tem-

porais

MESTRADO EM MATEMÁTICA
APLICADA À ECONOMIA
E GESTÃO
Organização e plano de estudos
O mestrado tem a duração de quatro semestres
que correspondem a 120 ECTS. Os três primeiros
semestres incluem a parte curricular do plano de
estudos que consiste em 13 unidades curriculares de 6 ECTS, num total de 78. Destes, 48 ECTS
correspondem à formação obrigatória em Matemática, Estatística, Investigação Operacional,
Economia e Gestão e os restantes 30 são obtidos
em unidades curriculares opcionais, a escolher
de entre uma lista muito variada. Parte do terceiro semestre e a totalidade do quarto são dedicados à elaboração de um projecto de Matemática
aplicada à Economia e Gestão, com 42 ECTS.
Saídas Profissionais
Desde há bastantes anos que os graduados pela
FCUL em áreas de Matemática Aplicada têm muito boa aceitação no mercado de trabalho. Este
mestrado prepara os seus alunos para responderem à procura crescente por parte de empresas
e organismos públicos de quadros capazes de
utilizar métodos quantitativos em diversas áreas
da gestão empresarial como logística e gestão
de operações, gestão da qualidade, estudos de
mercado, Customer Relationship Management,
análise de projectos, gestão financeira, análise
de risco, etc.

PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º Semestre

ÁREA

H

Probabilidade e Estatística

EST

4

Metodologia de Investigação Operacional

IO

3

MAT

3.5

Complementos de Análise
Formação na área de Economia e Gestão I

EG

Opção A
2.º Semestre

ÁREA

H

Modelos Lineares

EST

3.5

Matemática Computacional I

MAT

3.5

IO

3.5

ÁREA

H

EG

3.5

Logística e Gestão de Operações
Opção B
Opção B ou C
2.º ANO
1.º Semestre
Formação na área de Economia e Gestão I
Opção A ou D
Opção A ou D
Projecto de Matemática Aplicada
à Economia e Gestão

MAEG

2.º Semestre

ÁREA

Projecto de Matemática Aplicada
à Economia e Gestão

MAEG

H

OPÇÃO A: Amostragem e Análise de Dados • Análise de Projectos de Investimento • Gestão e Controlo da Qualidade • Introdução às Bases de Dados • Técnicas de Investigação Operacional
OPÇÃO B: Gestão Financeira • CRM e Prospecção de Dados •
Análise de Risco • Teoria dos Jogos • Métodos Matemáticos em
Economia
OPÇÃO C: Demografia • Processos de Previsão e Decisão • Estatística Computacional e Simulação • Opção Livre
OPÇÃO D: Matemática Computacional II • Econometria • Métodos Quantitativos em Marketing • Opção Livre

www.tvmdesigners.pt

CONTACTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Secretaria do DEIO-FCUL
Edifício C6 – 4.º piso
Campo Grande – 1749-016 Lisboa
TELEFONE 21 750 00 10
MESTRADO EM BIOESTATÍSTICA
COORDENAÇÃO

Lisete Sousa > lmsousa@fc.ul.pt
http://www.deio.fc.ul.pt/bioestatistica.php
MESTRADO EM ESTATÍSTICA
E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO

Maria Eugénia Captivo > mecaptivo@fc.ul.pt
Helena Iglésias Pereira > hmpereira@fc.ul.pt
http://www.deio.fc.ul.pt/meio.php
MESTRADO EM GESTÃO DE INFORMAÇÃO*
COORDENAÇÃO

João Telhada > joao.telhada@fc.ul.pt
Graça Gaspar > gg@di.fc.ul.pt
INFORMAÇÃO GERAL mgi@fc.ul.pt
http://mgi.fc.ul.pt
MESTRADO EM MATEMÁTICA APLICADA
À ECONOMIA E GESTÃO**
COORDENAÇÃO

Teresa Alpuim > talpuim@fc.ul.pt
Fernando Silva > fasilva@fc.ul.pt
http://www.deio.fc.ul.pt/maeg.php
*

**

Em responsabilidade conjunta com o Departamento
de Informática
Em responsabilidade conjunta com o Departamento
de Matemática

