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Missão

Criar 
profissionais  globais

Contribuir para o desenvolvimento da sociedade global através 
da preparação dos estudantes, promovendo uma atitude 
empreendedora, baseada nos princípios da responsabilidade 
social, internacionalização, excelência na investigação  
e empregabilidade.

Visão

Ser uma Universidade  
internacional de referência   
e a primeira escolha  de  
estudantes e de empregadores.
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Formar empreendedores e profis sionais de topo, através  
de métodos inovadores, preparando-os para o mercado global .

Rigor

No desenvolvimento académico  
dos programas e estudantes  
e em toda a gestão de processos.

Universalidade

Que prepara profissionais  
para um mundo sem fronteiras, 
incentivando e proporcionando  
o contacto com outras culturas.

Inovação

Porque nos adaptamos  
às necessidades do mercado  
de trabalho, utilizando métodos  
e conteúdos actuais que preparam 
com sucesso os estudantes.

Susana Larcher | Estudante da Universidade Europeia

Diversidade

Com uma variada oferta  
de programas de qualidade  
nos diferentes níveis  
de ensino superior.
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Advisory board

Dr.ª Maria de Belém 
Roseira
Presidente do Partido 
Socialista.

Dr. José Theotónio
CFO do Grupo Pestana Hotels  
& Resorts. 

Dr. Pedro Rebelo de Sousa
Senior Partner da Sociedade 
Rebelo de Sousa & Advogados 
Associados RL.

Eng.ª Isabel Vaz
Presidente Executiva da Espírito 
Santo Saúde. 

Eng. Miguel Anacoreta 
Correia (Presidente)
Presidente da UCCLA.

O Advisory Board  
é um órgão de 
aconselhamento da 
Universidade Europeia 
que se pronuncia sobre  
a definição de áreas 
estratégicas, assuntos 
de carácter pedagógico, 
científico e de interacção 
com a sociedade.
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Mensagem do Reitor

A formação de profissionais globais traduz a missão 
da Universidade Europeia, que estabelece como 
prioridades a articulação com o meio empresarial, 
a mobilidade de estudantes e docentes  
e a empregabilidade. A integração na maior rede 
de ensino superior à escala mundial constitui um 
trunfo único e diferenciador, que norteia a actuação 
de uma universidade internacional de referência  
e de primeira escolha.

Assumimos o compromisso de colocar 
o estudante no centro das nossas 
preocupações. Zelamos pelo seu 
perfil formativo, pela sua experiência 
internacional e pela sua inserção precoce  
no tecido económico. Não descuramos  
as competências transversais alicerçadas 
na liderança, na capacidade comunicacional, 

na criatividade, no pensamento crítico,  
na ética e na deontologia profissional. 

Proporcionamos actividades extracurriculares que 
ultrapassam as fronteiras e facultamos um regime 
de minors que confere áreas de especialização 
complementares. Recorremos a ferramentas 
tecnológicas e didácticas avançadas e garantimos  
a sua permanente actualização. Por sua vez, o corpo 
docente é constituído por professores que conjugam 
uma formação académica de nível elevado  
com uma experiência empresarial e profissional  
de grande relevo. 

A disponibilidade dos coordenadores, dos tutores 
e dos docentes asseguram um acompanhamento 
contínuo e fomentam a qualidade da aprendizagem 
e o sucesso escolar. O acesso ao campus virtual 
garante, por seu turno, a ligação permanente  
do estudante à universidade.

Estes são alguns dos fundamentos do modelo 
pedagógico que a Universidade Europeia gostaria  
de dar em sinal de compromisso e boas vindas  
a todos aqueles que a escolheram para realizar  
os seus estudos superiores.

Prof. Doutor Tawfiq Rkibi

“O corpo docente é 
constituído por professores 

que conjugam uma 
formação académica 

de nível elevado com 

uma experiência 
empresarial e profissional 

de grande relevo.” 
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Laureate International  
Universities
A Laureate International 
Universities é o maior e mais fiável 
grupo mundial de ensino superior, 
oferecendo acesso a um ensino de 
qualidade centrado nos resultados 
dos estudantes.

A Laureate International Universities recebe  
a confiança de estudantes, famílias, governos  
e comunidades, e com ela a responsabilidade  
mais importante de uma nação: a educação  
dos seus cidadãos. 

Os seus estudantes – inscritos online ou num 
campus universitário em Portugal, Brasil, França, 
China ou Estados Unidos da América – vivem uma 
experiência académica internacional com programas 
concebidos para cruzar fronteiras, sem deixar  
de responder às necessidades das economias  
e comunidades locais.

As melhores práticas dos programas 
académicos e unidades curriculares  
são partilhadas por todo o grupo.  

Leva os melhores programas, os melhores 
professores e os melhores cursos directamente  
aos estudantes, nos seus países. 

Em todo o mundo, estudantes e docentes podem 
participar em licenciaturas duplas e obter uma dupla 
certificação internacional. Estudar no estrangeiro, 
oportunidades de intercâmbio de estudantes,  
bem como de professores, enriquecem esta 
experiência académica.

30 países e online

+ de 75 instituições

+ de 800,000 estudantes
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Oferta formativaTodo o portefólio da 
Universidade Europeia 
foi desenvolvido tendo  
em conta as melhores 
práticas e referências 
internacionais  
de ensino superior – 
Laureate International 
Universities – e uma 
resposta à procura  
do mundo empresarial .

A Universidade Europeia disponibiliza uma oferta 
formativa diversificada, que se caracteriza também 
pela sua adaptabilidade às necessidades procuradas 
pelo mercado de trabalho.  

Desde a Licenciatura, ao Mestrado, Doutoramento 
ou à Formação de Executivos, o estudante  
da Universidade Europeia tem a oportunidade  
de concluir um percurso académico de sucesso  
na sua área de preferência.

Elsa Adrião | Estudante da Universidade Europeia
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Mais perto das empresas
A Universidade Europeia trabalha 
diariamente numa base de parceria 
com empresas portuguesas  
e multinacionais, procurando que  
a sua oferta formativa seja, cada 
vez mais, uma resposta objectiva  
e adequada às reais necessidades  
e desafios que hoje se colocam  
ao mercado empresarial, local  
e mundial.

Trabalhar directamente com as empresas  
é fundamental para assegurar a empregabilidade 
dos estudantes e da rede alumni, enquadrando-os 
nos perfis que são hoje exigidos e desenvolvendo 
as competências que são actualmente mais 
valorizadas. Estar perto das empresas é a forma  
de trabalhar e de garantir que a Universidade 
Europeia forma profissionais globais. 

Para cumprir este objectivo, a Universidade Europeia 
promove, junto dos estudantes, a importância de 
trabalhar desde o primeiro dia do curso, o seu plano 
de empregabilidade. 

Divulga, simultaneamente, oportunidades de 
estágio e de emprego e prepara o estudante para  
a inserção no mercado activo de trabalho, através 
de programas, como o Merit Students Program  
ou os seminários iFuture e iExecutive.

iFuture | Seminários de Empregabilidade
Direcções de recursos humanos, das mais 
reputadas empresas a operar em Portugal, trazem 
à Universidade Europeia uma perspectiva da 
empregabilidade no seu sector e na sua realidade. 
Os estudantes têm a oportunidade de ouvir,  
na primeira pessoa, quais as oportunidades  
que existem no mercado, como podem concorrer 
às mesmas, que especificidades e competências 
são exigidas e qual é a atitude e o comportamento 
esperado hoje pelas empresas quando abrem  
as suas portas aos jovens estudantes.

iExecutive | Inspired by Leaders
Nestes seminários executivos, líderes de empresas 
de grande dimensão e prestígio partilham com  
os estudantes da Universidade Europeia temas  
da actualidade, contextualizados com a realidade 
dos seus negócios e mercados. 

Alguns dos parceiros  
para a empregabilidade... 
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Merit Students Program
No ano lectivo 2014/2015,  
a Universidade Europeia 
irá disponibilizar aos novos 
estudantes dos cursos de 
licenciaturas e de mestrados,  
o Merit Students Program,  
que visa destacar e valorizar  
o mérito académico do estudante.

Serviços Exclusivos
O programa consiste em oferecer aos estudantes 
um conjunto de serviços exclusivos de valor 
acrescentado, nomeadamente, no âmbito  
da empregabilidade, que vai traduzir-se  
num acompanhamento personalizado  
nas seguintes áreas:

 ˺ Formação diferenciada nas competências  
core para a empregabilidade;

 ˺ Imersão em contexto real de trabalho  
durante o curso;

 ˺ Apoio individualizado na fase de integração  
no mercado de trabalho. 

Ser Merit Student
Será considerado Merit Student o estudante que 
entre no 1.º ano, pela primeira vez,  em qualquer 
licenciatura (via regime normal) ou mestrado, 
com média igual ou superior a 14 valores.

Os estudantes que ingressem com uma média igual 
ou superior a 15 valores irão beneficiar, para além 
dos serviços acima descritos, de um apoio financeiro 
de 50% do valor da propina.  

Através do Merit Students Program a Universidade 
Europeia pretende criar as melhores condições  
para preparar os seus estudantes para um mercado  
de trabalho global.

Destacar, valorizar  
e premiar o mérito  
académico  
do estudante.

Maria João Ferreira | Estudante de Mérito da Universidade Europeia
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GARCILASO

ERASMUS +

DUPLOS 
DIPLOMASPrograma exclusivo 

do grupo Laureate 
cujo objectivo consiste 
na forte aposta 
na mobilidade 
além-fronteiras. 
Presentemente, 
a Universidade Europeia 
tem acordos com países 
como o Brasil, China, 
Chile, EUA, México, 
Tailândia, Turquia, 
entre outros.

Programa exclusivo 
do grupo Laureate que 
permite ao estudante 
obter dois diplomas, 
num período de quatro 
anos: o diploma da 
Universidade Europeia 
e o da universidade 
parceira.

Novo programa de mobilidade 
que permite aos estudantes 
movimentarem-se no espaço 
europeu. Actualmente são mais 
de 30 os países participantes.

Internacional
Mobilidade Internacional
Tendo como missão “criar profissionais globais”,  
a Universidade Europeia abriu as suas portas  
ao mundo, permitindo aos seus estudantes  
viverem uma experiência internacional,  
de entre 4 a 12 meses, num dos 30 países  
onde a Laureate International Universities  
está hoje presente.

Ter a oportunidade de fazer um programa  
de mobilidade internacional é um desafio que irá 
proporcionar aos estudantes o desenvolvimento  
em três áreas estruturantes:  

 ˺ Académica 
Conhecer novas abordagens, docentes, métodos 
de estudo e de avaliação, matérias e conceitos;  

 ˺ Profissional 
A experiência internacional é hoje um factor 
distintivo que possibilitará uma mais rápida 
integração no mercado de trabalho, para além  
de promover o networking internacional;  

 ˺ Pessoal 
Maior autonomia, maior sentido de 
responsabilidade e maturidade acrescida.

Comunidade Internacional
A Universidade Europeia recebe estudantes  
de vários países, não só da Europa mas também  
de outros pontos do globo.  Actualmente, acolhe  
no campus estudantes de cerca de trinta 
nacionalidades, provenientes de países como  
o Brasil, Espanha, França, Itália, México,  
EUA, China e Polónia, entre outros.

A escolha da Universidade Europeia enquanto 
instituição de acolhimento para viver uma 
experiência internacional, ou mesmo para  
a realização de estudos integrais, tem aumentado 
consideravelmente, permitindo que, por todo  
o campus, a internacionalização seja uma realidade. 

Oferta Formativa

A Universidade Europeia tem acordos com inúmeras 
instituições, como Kendall College - EUA, École 
Supérieure du Commerce Extérieur - França, 
Istanbul Bilgi University - Turquia, Universidad 
Andrès Bello - Chile, NABA – Nuova Accademia  
di Belle Arti - Itália, Universidade Anhembi Morumbi 
/ Business School - Brasil, entre muitas outras, 
contando com mais de 30 parcerias internacionais. 

Os estudantes podem candidatar-se  
a 3 programas de excelência que lhes 
darão uma nova visão sobre o mundo 
globalizado em que vivem.
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Academia de línguas
 ˺ Laureate English Program

No mercado competitivo actual, a capacidade  
de comunicar com maior fluência em inglês  
é essencial para qualquer estudante  
e profissional. O Laureate English Program (LEP) 
tem como objectivo garantir que os estudantes 
estão preparados para enfrentar este novo 
desafio, alcançando melhores resultados  
e sucesso no mercado de trabalho.  
Todos os estudantes de licenciatura terão 
oportunidade de frequentar este programa.

O LEP é desenvolvido em parceria com Cambridge 
University Press, Cambridge English Language 
Assessment e BELL Educational Trust, no sentido 
de proporcionar uma experiência de aprendizagem 
única e inovadora. 

Com este programa, todos os estudantes 
poderão atingir um nível de inglês mais elevado, 
desejado pelos empregadores e reconhecido 
internacionalmente. 

Todos os estudantes têm a oportunidade  
de realizar um placement test e, em função 
do nível aferido, seguir um plano de formação 
adequado, que lhes permita alcançar um nível 
mais elevado. 

As aulas são presenciais e online, dinâmicas, 
interactivas e com conteúdos de Cambridge.  

 ˺ Curso de Preparação para o TOEFL

 ˺ Espanhol Inicial

 ˺ Português para Estrangeiros

 ˺ Mandarim 

 Nível I 

 Nível II

 Nível III

 Conversação 

Experiência
O estudante ao iniciar o seu 
percurso na Universidade  
Europeia terá a oportunidade  
de viver uma experiência única 
repleta de iniciativas lúdicas  
e pedagógicas que irão potenciar  
o seu desenvolvimento pessoal, 
social e académico.

AEUE 
Associação de Estudantes da Universidade Europeia

A AEUE acolhe os novos estudantes durante  
a Welcome Week e prolonga o espírito académico 
ao longo do ano com arraiais, festas e diversas 
actividades desportivas, tais como futebol, andebol, 
basquete e vólei. São também realizadas diversas 
actuações da Tuna da Universidade Europeia (T.U.E.).

Responsabilidade Social
As acções que a Universidade Europeia tem vindo 
a desenvolver visam colocar estudantes, docentes 
e colaboradores em contacto com uma realidade 
de entreajuda e consciência social. Algumas das 
iniciativas apoiaram as seguintes organizações: 

Cedace, Banco Alimentar, Unidade Pediátrica  
do IPO e Refood. A Universidade dispõe ainda  
do Dia de Responsabilidade Social, um dia dedicado 
unicamente à intervenção social, sendo que em  
2013 foi realizada a reabilitação do Campus Social  
da Santa Casa da Misericórdia da Amadora.

Forum Alpha 
Inovação e Internacionalização

Evento constituído por conferências e debates, onde 
os estudantes têm a oportunidade de aprender com 
líderes de nacionalidade portuguesa que se têm 
destacado por negócios com uma forte componente 
internacional e projectos onde a inovação constitui 
um factor crítico de sucesso. 

Laureate Live
Conferências realizadas nas instituições Laureate, 
transmitidas em directo no campus da Universidade 
Europeia que se traduzem numa partilha  
de conhecimento entre especialistas influentes  
a nível mundial. Desses eventos fazem parte  
o World Business Forum, o WOBI on Leadership  
e o Clinton Global Initiative.

English 
Program
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O campus da Universidade
O campus da Universidade Europeia 
está preparado para dar ao estudante 
uma experiência académica única  
e potenciar o seu sucesso escolar. 

A Universidade Europeia investe na tecnologia para 
garantir que os estudantes têm acesso a um ensino 
com a qualidade do século XXI: 

 ˺ ElpUs Online - plataforma online onde o estudante 
gere todos os seus processos académicos; 

 ˺ Conteúdos pedagógicos disponibilizados online; 

 ˺ Acesso às plataformas através do Facebook 
e Smartphones; 

 ˺ Campus 100% wireless. 

Na Universidade Europeia, o estudante escolhe  
quais os melhores períodos para estudar,  
sempre com o apoio dos nossos serviços, 
independentemente do horário. Aberta 24h/dia, 

365 dias por ano.

Serviços de apoio  
ao estudante
Nos serviços de apoio ao estudante 
da Universidade Europeia,  
o estudante pode encontrar um 
acompanhamento personalizado 
que pretende ajudá-lo tanto em 
questões relacionadas com a sua 
experiência académica como em 
temas ligados à empregabilidade  
e à internacionalização.  
A exigência destas duas últimas 
áreas e a importância que assumem 
na Universidade implicam  
a disponibilização de um serviço 
especializado que garanta a melhor 
resposta aos desafios de cada uma:

Empregabilidade 
Encontro entre o mundo académico e o empresarial. 

O serviço de empregabilidade concentra-se  
na procura e disponibilização de ofertas de 
emprego aos estudantes e alumni. Desde estágios 
curriculares e não curriculares, entre outras ofertas 
profissionais, a Universidade Europeia dispõe ainda 
de uma plataforma electrónica internacional que faz  
a gestão destas ofertas, permitindo aos estudantes 
gerir o seu perfil e ter acesso a uma bolsa de ofertas 
de emprego global. Os estudantes são também 
preparados para uma bem sucedida inserção no 
mercado de trabalho através do aconselhamento de 
uma equipa de profissionais qualificados.

Internacionalização 
O passaporte para o mundo. 

O serviço de internacionalização centra-se na gestão 
dos processos de mobilidade internacional dos 
vários programas disponibilizados pela Universidade 
Europeia – Garcilaso, Erasmus +, Duplo Diploma, 
entre outros. Esta gestão não se restringe apenas  
à parte académica mas engloba, igualmente,  
as questões logísticas e de estadia nos mais  
de 20 países onde a Laureate International 
Universities está presente.
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Porquê uma licenciatura  
na Universidade Europeia?
As licenciaturas na Universidade 
Europeia foram concebidas 
em harmonia com a missão da 
instituição: “criar profissionais 
globais”.

Os planos de estudo e os conteúdos programáticos 
foram inspirados nas melhores práticas  
e referências internacionais do maior grupo  
mundial de ensino superior – Laureate International 
Universities – onde a Universidade Europeia  
se integra.

A consolidação das relações desta instituição  
com o mundo empresarial permitiu a incorporação 
das necessidades das organizações nos planos  
de estudo, visando melhorar a empregabilidade  
dos licenciados. Ao longo da sua licenciatura,  
é proporcionado ao estudante o contacto  
com o mundo empresarial, quer através  
do desenvolvimento de projectos, seminários, 
estágios, quer através de outras iniciativas.

Os recursos tecnológicos aliados à qualidade  
das instalações permitem a adopção  
de metodologias pedagógicas mais eficientes, 
adequadas às necessidades dos estudantes, 
preparando-os para a realidade do meio profissional.

Licenciaturas
 ˺ Management & Business Administration

 ˺ Design

 ˺ Games & Apps Development

 ˺ Gestão do Desporto 

 ˺ Psicologia

 ˺ Ciências da Comunicação

 ˺ Gestão de Empresas

 ˺ Gestão da Banca e Mercados Financeiros

 ˺ Gestão de Recursos Humanos  
e Organização Estratégica

 ˺ Marketing, Publicidade e Relações Públicas

 ˺ Gestão Hoteleira

 ˺ Turismo

 ˺ Engenharia Informática

 ˺ Informática de Gestão

 ˺ Sistemas de Informação, Web e Multimédia

 ˺ Secretariado e Comunicação Empresarial

 ˺ Gestão da Segurança e Protecção Civil

André Bernardo | Estudante da Universidade Europeia



p. 28 p. 29

Licenciaturas
Academic plan
1st Semester

 ˺ Mathematics
 ˺ Introduction to Management 
 ˺ Economics
 ˺ Accounting I
 ˺ Fundamentals of Research
 ˺ Business Information Systems I 

2nd Semester
 ˺ Statistics
 ˺ Private International Law
 ˺ Financial Calculus, Cost Analysis and Applications
 ˺ Accounting II
 ˺ Creativity and Critical Thinking
 ˺ Business Information Systems II 

3rd Semester
 ˺ Market Research
 ˺ Human Resources Management
 ˺ Audit & Taxation
 ˺ Cost Accounting
 ˺ Communication Skills
 ˺ Business Intelligence 
 
 

4th Semester
 ˺ Quantitative Analysis (Forecasting)
 ˺ Strategic Management
 ˺ Supply Chain Management
 ˺ Financial Management
 ˺ Leadership and Team Management
 ˺ Project Management 

5th Semester
 ˺ Governance Models
 ˺ Operational Marketing
 ˺ Logistics and Operations Management
 ˺ Corporate Finance
 ˺ Ethics and Professional Deontology / Volunteering
 ˺ Management Cases 

6th Semester
 ˺ International Business
 ˺ Management Control
 ˺ Financial Markets
 ˺ Financial Planning Analysis
 ˺ Internship
 ˺ Management Simulation Game

Students will improve their knowledge of 
English either through the Laureate English 
Program or through subjects lectured 
entirely in English.

Ministerial Order Nr. 6055/2013, 09/05/2013, II Série, D.R. 
Approved by A3ES on 02/04/2013. Register R/A-Cr 36/2013  
on 12/04/2013 (DGES). 

Coordinator’s message   
César Ribeiro, M.Sc.
“Management plays a role of increasingly great 
importance. The act of governing an organization, 
whatever its size, can be learned. This was the reason 
for conceiving a degree with such characteristics -  
The best Higher Education Management Degree  
in Portugal.”

Testimonial  
Miguel de Almeida Santos
“The choice of this degree was based on the 
international nature and comprehensive vision that  
it provides students with. As it is taught in English,  
it is an excellent gateway to the international job 
market. Another feature that makes it stand out  
is the fact that students have access to a highly 
qualified faculty. International mobility at LSE  
is an asset when it comes to higher education.”

Entrance Exams
Economics or Geography or Mathematics.

The BA in Management & Business 
Administration aims to prepare students 
for a global world. This degree is aligned 
with the international trends  
of management, and gives students  
the opportunity to explore different areas 
that comprise management knowhow  
and develop other skills such as leadership 
and team management. The compulsory 
internship will allow students to have 
contact and experience real business 
issues. On the other hand, during the last 
semester of this BA students have  
the opportunity of internationalization  
by studying and undertaking an internship 
abroad at a prestigious university: London 
School of Economics and Political Science 
(LSE)1, 24th on the Times Higher Education 
World Reputation Rankings2. Students 
will have the chance to attend the Global 
Dimensions 
Programme, 
a LSE Custom 
Programme.

Management & Business 
Administration

1The applicant must meet the specific entry requirements.  
It doesn’t include extra costs with the program abroad, 
transport, accommodation and food.

2Source: Times Higher Education
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Licenciaturas

Plano de estudos

Despacho nº 10293/2012, de 31/07/2012, II Série nº 147, D.R.  
Acreditado pela A3ES em 10/05/2012. Registo nº R/A-Cr 117/2012 
em 18/07/2012 (DGES).

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Ricardo Loução
“Há alguns anos atrás um dos grandes mestres  
do Design em Portugal – o malogrado Sena da Silva 
– afirmou ‘Portugal precisa de Design’.  
Nós acreditamos que construímos um curso superior 
para, finalmente, fazer face a esta necessidade. 
Vem fazer parte da solução!”
 

Testemunho 
Maria Diaz
“A entrada para a universidade é um mundo 
completamente diferente, mas tive a sorte de ir 
para uma universidade que apoia os alunos a 100% 
desde o primeiro dia. Está sempre disposta a ajudar 
e a oferecer oportunidades para um futuro melhor. 
Em relação ao meu curso, não podia estar mais 
satisfeita, superou bastante as minhas expectativas 
e não o troco por nenhum outro. É um curso 
bastante diversificado e muito prático, todos os dias 
aprendemos inúmeras coisas que são sempre úteis 
no dia-a-dia.”

Provas de Ingresso
Desenho ou Geometria Descritiva ou Português.

Com uma inovadora abordagem  
à realidade do Design, os estudantes desta 
licenciatura terão uma certificação em 
Graphic Design & Art Direction por uma 
das mais conceituadas escolas do mundo 
nesta área: Nuova Accademia di Belle Arti 
Milano - NABA. A licenciatura em Design, 
foi estruturada para garantir uma forte 
componente prática, incluindo unidades 
curriculares como Gestão de Projectos, 
Ilustração e Pós-Produção, que colocam  
o estudante num nível superior. 
Os estudantes têm acesso a instalações 
únicas, construídas para recriar um 
ambiente atelier, inspirador, com espaço 
para trabalho individual e em grupo  
e equipado com hardware (iMac e máquina 
fotográfica) e software adequado  
às exigências do mercado. Este curso inclui 
um plano de estudos com conteúdos do 
Graphic Design & Art Direction International 
Certificate Program de NABA, assim 
como workshops com docentes desta 
prestigiada escola. O estudante tem ainda 
a possibilidade de realizar mobilidade 
internacional nas melhores escolas  
de Design do mundo - NABA em Itália  
e Santa Fé nos EUA.

1º Semestre
 ˺ Fotografia e Manipulação Digital
 ˺ Geometria Descritiva
 ˺ Desenho I
 ˺ Design I
 ˺ Metodologia Científica 

2º Semestre
 ˺ História da Arte Contemporânea
 ˺ Tecnologias Digitais
 ˺ Desenho II
 ˺ Design II
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 

3º Semestre
 ˺ Composição e Edição de Imagem
 ˺ Cor e Percepção Visual
 ˺ Paginação e Layouts
 ˺ Design Gráfico
 ˺ Sistemas Informáticos 
 

4º Semestre
 ˺ História do Design e dos Audiovisuais
 ˺ Tecnologia 3D
 ˺ Materiais e Ergonomia
 ˺ Design de Produto
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 

5º Semestre
 ˺ Teorias da Comunicação Visual
 ˺ Ilustração
 ˺ Tecnologias Multimédia
 ˺ Design de Comunicação Multimédia
 ˺ Competências Comunicacionais 

6º Semestre
 ˺ Projecto Integrado de Design / Estágio
 ˺ Pós-Produção
 ˺ Tecnologias Audiovisuais
 ˺ Simulação Foto-Realista
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Gestão de Projectos

Design Sala de Design
Sala concebida para os estudantes de Design,  
equipada com iMac de 27’’.
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Licenciaturas

1st Semester
 ˺ Math, Physics and Games I
 ˺ Programming Fundamentals
 ˺ Visual Art for Games
 ˺ Game Production and Design
 ˺ Standalone Project
 ˺ Science, Sources and Methods 

2nd Semester
 ˺ Math, Physics and Games II
 ˺ Web Programming
 ˺ Databases
 ˺ Web Project
 ˺ Creativity and Critical Thinking 

3rd Semester
 ˺ Computer Networks
 ˺ Mobile Programming
 ˺ Game Frameworks
 ˺ Management of Game and Application Projects
 ˺ Multiplatform Project
 ˺ Cooperative Learning 
 
 

4th Semester
 ˺ Math, Physics and Games III
 ˺ Computer Graphics
 ˺ Artificial Intelligence
 ˺ Software Development Methodologies
 ˺ 3D Project
 ˺ Communication Skills 

5th Semester
 ˺ Software Profiling and Optimization
 ˺ Distributed Programming
 ˺ Security for Games
 ˺ Information Technologies for Games
 ˺ Multiplayer Project
 ˺ Ethics and Professional Deontology 

6th Semester
 ˺ Advanced Technics in Game Programming
 ˺ Emerging Game Technologies
 ˺ Usability and User Experience
 ˺ Integration with Social Networks and Other 
Platforms

 ˺ Final Project
 ˺ Business Model for Games and Apps

Academic plan
Games & Apps 
Development

environments, 3D, game consoles and 
PCs, among others. They also explore new 
horizons by attending academic subjects 
such as creativity and critical thinking  
and emerging game technology.

The inclusion of an international mobility 
period and the fact that the degree  
is entirely taught in English ensure  
that students are well-prepared  
for the challenges of a global career.

Approved by A3ES on 11/02/2014. Register R/A-Cr 6/20014,  
on 07/03/2014 (DGES) 

Coordinator’s message   
Manuel Menezes Sequeira, PhD
“Creating successful games is a multidisciplinary 
team challenge, requiring a combination of excellent 
teamwork and technical skills. While this degree 
focuses on game programming skills, the technical 
requirements and the wide range of technologies 
involved ensure that those who successfully complete 
the degree will be fully equipped to develop products 
that reach well beyond the field of games.”

The BSC in Games and Apps Development 
is an innovative degree that meets market 
demand for professionals who are well-
prepared to face the challenges of digital 
games and mobile applications industries. 
The degree focuses on the development  
of games in general, while placing 
emphasis on generating more serious 
business-impacting games.

This Bachelor’s Degree is project-based: 
each semester is centered on a specific 
project incorporating all work performed 
withins the scope of the other subjects 
each semester. Students master essential, 
highly valued professional skills through  
a series of required projects and  
a mandatory internship. Being market-
-oriented, the degree is based on total 
knowledge integration, teamwork and 
includes interaction with other Bachelor’s 
Degrees involving graphic design and 
game conception. Throughout the degree 
students gain experience in multiple 
technologies, including web and wireless 

Entrance Exams
Mathematics or Physics + Mathematics  
or Chemistry + Mathematics  
or Descriptive Geometry + Mathematics.
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Licenciaturas
Plano de estudos
1º Semestre

 ˺ Contexto Histórico, Social e Psicológico  
do Desporto

 ˺ Economia do Desporto
 ˺ Organização e Gestão do Desporto
 ˺ Fundamentos e Prática de Desportos Individuais
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais
 ˺ Sistemas Informáticos I 

2º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Contabilidade
 ˺ Planeamento e Gestão de Infra-estruturas 
Desportivas

 ˺ Fundamentos e Prática de Desportos Colectivos
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico
 ˺ Sistemas Informáticos II 

3º Semestre
 ˺ Políticas Públicas do Desporto
 ˺ Contabilidade Analítica
 ˺ Operações e Logística em Desporto
 ˺ Marketing Desportivo
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Concepção e Gestão de Eventos Desportivos 

4º Semestre
 ˺ Direito do Desporto
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Marketing Relacional e CRM
 ˺ Políticas de Comunicação e Relações com os Media
 ˺ Definição e Gestão de Processos de Serviço
 ˺ Gestão de Projectos 

5º Semestre
 ˺ Instituições e Políticas Desportivas Internacionais
 ˺ Gestão de Recursos Humanos e Liderança  
no Desporto

 ˺ Marketing Digital
 ˺ Gestão e Técnicas de Vendas
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Protocolo Desportivo 

6º Semestre
 ˺ Qualidade e Sustentabilidade no Desporto
 ˺ Empreendedorismo e Plano de Negócios
 ˺ Opcional I
 ˺ Opcional II
 ˺ Estágio
 ˺ Gestão de Patrocínios

Mensagem da Coordenadora  
Prof.ª Doutora Cristiana Oliveira
“Já pensou em transformar a sua paixão 
pelo desporto numa carreira? Como gestores 
desportivos, os estudantes são preparados para 
liderar e promover organizações desportivas, e 
produzir eventos desportivos ou de entretenimento. 
Cada estudante terá a oportunidade de se envolver, 
analisar e avaliar a importância do fenómeno 
desportivo.”

Testemunho  
Inês Neves
“A escolha deste curso deveu-se principalmente  
à minha ligação ao desporto, nomeadamente o ténis 
de mesa, futebol e atletismo. O meu objectivo  
é estar o mais próximo possível do campo de acção 
em ginásio ou clubes de qualquer modalidade.  
A Universidade Europeia tem-me proporcionado 
uma experiência muito importante, os professores 
já estiveram a trabalhar em áreas relacionadas  
e transmitem-nos as suas opiniões e conselhos.”

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Matemática.

Parceiros institucionais 
para a licenciatura:

Esta licenciatura procura desenvolver 
um conjunto de conhecimentos muito 
diversificados e inovadores, que vão desde 
a logística ao plano de negócios, passando 
pelo marketing, sustentabilidade  
e liderança. Estas áreas são integradas 
numa visão contextual do desporto e por  
um adequado enquadramento da gestão. 

 ˺ Inclui um semestre na Escola Universitária 
Real Madrid, com visita às instalações  
do clube e conteúdos leccionados  
por um corpo docente internacional  
e profissionais reconhecidos na área1;

 ˺ Reforça a integração do estudante  
no mercado de trabalho, quer através 
do estágio obrigatório quer através das 
aulas práticas leccionadas em instalações 
totalmente equipadas;

 ˺ Proporciona o aprofundamento  
dos conhecimentos da língua inglesa, 
seja pela frequência do Laureate English 
Program, seja pela oferta de um conjunto 
de unidades curriculares leccionadas 
inteiramente em inglês.

Despacho nº 7526/2013, de 11/06/2013, II Série, D.R. Acreditado 
pela A3ES em 14/05/2013. Registo nº R/A-Cr 74/2013  
em 31/05/2013 (DGES).

 

Gestão do Desporto
Escuela  Universitaria
Real Madrid  
Universidad Europea

1Propina não inclui custos extra com transportes, alimentação e alojamento.
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Licenciaturas Plano de estudosDespacho nº 7244/2013, de 04/06/2013, II Série, D.R. Acreditado 
pela A3ES em 07/05/2013. Registo nº R/A-Cr 64/2013 em 
21/05/2013 (DGES).

 
 
Instalações concebidas para os estudantes de psicologia, 
equipadas com espelho unilateral, testoteca  
e electroencefalograma (EEG) 

Mensagem da Coordenadora 
Prof.ª Doutora Diana Dias
“Trabalhar com pessoas é um imenso desafio… 
Contribuir para o seu bem-estar psicológico 
promovendo a sua integração pessoal e social  
em contextos de vida promotores de saúde  
física e mental é o nosso contributo para  
o desenvolvimento económico e social não só de 
Portugal, mas do mundo. Privilegiamos o saber,  
o saber fazer, mas apostamos no saber ser!”

Testemunho 
Berta Mendes
“Estou bastante satisfeita em diversos aspectos 
como as excelentes instalações que temos, pelo 
menos as que conheço do curso de Psicologia são 
óptimas e raras, os professores que acompanham 
bastante os estudantes e estão sempre muito 
presentes e o facto da matéria que é dada nas  
aulas estar sempre disponível.”

Provas de Ingresso
Geografia ou Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Esta licenciatura segue as mais recentes 
tendências da formação superior  
em Psicologia, sem abdicar de cumprir  
as orientações internacionais (APA), 
europeias (Europsy) e nacionais (OPP), 
responde plenamente às necessidades 
actuais do mercado de trabalho. Assenta 
numa base credível, rigorosa e reconhecida, 
não só em termos científicos, através  
da sua forte componente científica  
e laboratorial, mas também em termos 
tecnológicos, com laboratórios altamente 
equipados e, de aplicação prática, incluindo 
experiências vocacionais e contacto directo 
com o mercado de trabalho. As instalações 
desenvolvidas para simular o dia-a-dia  
da prática psicológica incluem:

 ˺ Quatro laboratórios - Neuropsicofisiologia, 
Avaliação Desenvolvimental  
e Psicopatológica, Criminologia  
e Intervenção Biopsicossocial  
e Intervenção Educativa e Organizacional;

 ˺ Uma clínica de atendimento à comunidade 
com dois gabinetes de consulta - 
Psicologia Pediátrica e Consulta Psicológica  
(juventude, adultez e envelhecimento). 

 

1º Semestre
 ˺ Neurociências
 ˺ Pensamento e Emoção
 ˺ Contributos das Ciências Sociais
 ˺ Modelos Psicodinâmicos Comportamentalistas  
e Cognitivistas

 ˺ Métodos de Investigação em Psicologia
 ˺ Sistemas Informáticos I 

2º Semestre
 ˺ Psicofisiologia
 ˺ Laboratório de Psicologia Experimental
 ˺ Desenvolvimento Psicológico na Infância  
e Adolescência

 ˺ Modelos Humanistas, Construtivistas e Sistémicos
 ˺ Técnicas de Investigação em Psicologia
 ˺ Sistemas Informáticos II 

3º Semestre
 ˺ Aprendizagem e Memória
 ˺ Linguagem, Comunicação e Cognição
 ˺ Desenvolvimento Psicológico na Adultez  
e Envelhecimento

 ˺ Análise Estatística I
 ˺ Inglês I
 ˺ Ética e Deontologia Profissional

4º Semestre
 ˺ Psicologia Diferencial da Inteligência  
e da Personalidade

 ˺ Interdependência, Interacção e Influência Social
 ˺ Psicopatologia
 ˺ Análise Estatística II
 ˺ Inglês II
 ˺ Exploração Vocacional I 

5º Semestre
 ˺ Avaliação Psicológica
 ˺ Psicologia Clínica e da Saúde
 ˺ Psicologia da Educação
 ˺ Psicologia Organizacional e do Trabalho
 ˺ Gestão de Projectos
 ˺ Exploração Vocacional II 

6º Semestre
 ˺ Laboratório de Avaliação Psicológica 
 ˺ Laboratório de Relações Interpessoais  
e Dinâmicas de Grupo

 ˺ Laboratório de Atendimento  
e Aconselhamento Psicológico

 ˺ Desenvolvimento e Bem-Estar Económico e Social
 ˺ Projecto de Desenvolvimento Pessoal  
e Profissional

Psicologia
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Licenciaturas
Plano de estudos
1º Semestre

 ˺ História Contemporânea
 ˺ Teorias da Comunicação
 ˺ Direito da Comunicação
 ˺ Métodos Quantitativos
 ˺ Sistemas Informáticos I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Economia
 ˺ Psicologia da Comunicação
 ˺ Sociologia da Comunicação
 ˺ Fundamentos do Jornalismo
 ˺ Sistemas Informáticos II
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 

3º Semestre
 ˺ Estudos Culturais
 ˺ Cultura e Tecnologias Audiovisuais
 ˺ Fundamentos das Relações Públicas
 ˺ Fundamentos da Publicidade
 ˺ Inglês I
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 
 
 

4º Semestre
 ˺ Cibercultura, Internet e Redes Sociais
 ˺ Cultura e Tecnologias Multimédia
 ˺ Géneros Jornalísticos
 ˺ Marketing e Gestão
 ˺ Inglês II
 ˺ Opcional I 

5º Semestre
 ˺ Métodos de Pesquisa em Comunicação
 ˺ Públicos e Audiências
 ˺ Laboratório de Jornalismo
 ˺ Laboratório de Comunicação Organizacional
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Opcional II 

6º Semestre
 ˺ Semiótica
 ˺ Mercados Mediáticos
 ˺ Laboratório de Escrita Criativa e Guionismo
 ˺ Laboratório de Comunicação Digital e Multimédia
 ˺ Ética e Deontologia Profissional
 ˺ Opcional III

A licenciatura em Ciências da Comunicação 
é inovadora, transversal e abrangente.  
Este curso aborda várias áreas  
da comunicação, como jornalismo, novos 
media, comunicação organizacional, 
publicidade, relações públicas e marketing. 
Pela sua grande abrangência, ajusta-se  
aos diferentes interesses do estudante  
e às necessidades de um mercado  
de trabalho em constante transformação.

O acesso aos conteúdos internacionais  
e best practices da rede Laureate, bem  
como a aposta nas soft skills, permitem  
ao estudante adquirir sólidas competências 
científicas, técnicas e comportamentais 
que facilitam a sua rápida integração  
no mercado de trabalho global. O curso 
articula componentes teórias e práticas, 
proporcionando ao estudante  
a oportunidade de aprender e consolidar  
os seus conhecimentos através da 
simulação em contexto profissional.  
Esta simulação será possível com  
a realização de laboratórios num estúdio 
real, proporcionando uma experiência única 
ao longo da licenciatura. Após a conclusão 
da licenciatura, algumas das saídas 

profissionais centram-se na comunicação 
organizacional, jornalismo tradicional  
e online, relações públicas, entre outras.

Despacho nº 9885/2013, de 26/07/2013, II Série DR.  
Acreditado pela A3ES. Registo nº R/A-Cr 39/2012 em 06/06/2012 
(DGES). 

Mensagem da Coordenadora  
Prof.ª Doutora Alexandra Santos
“Com esta licenciatura em Ciências da Comunicação, 
a Universidade Europeia aposta numa área 
que tem conhecido nos últimos anos grandes 
transformações, estando em expansão nas nossas 
sociedades. É uma licenciatura pensada para 
estudantes com vontade de compreender e interagir 
com a realidade contemporânea, e de integrar  
com segurança o mundo dinâmico dos media.”

Testemunho  
Hanna Popilevych
“Tem sido, de longe, a melhor escolha que alguma 
vez já fiz. Este curso despertou em mim a paixão  
por esta área, porque sem comunicação não existiria 
o Mundo como hoje o conhecemos. O curso prepara 
grandes profissionais, facilitando a integração 
rápida dos mesmos no mercado de trabalho.  
Sinto que para além de aprender bastante sobre 
esta área, tenho a oportunidade de consolidar  
os conhecimentos adquiridos.”

Ciências da Comunicação

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Português.
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Plano de estudos

Licenciaturas

às melhores conferências internacionais 
com especialistas na área da gestão.

Despacho nº 15000/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Mensagem do Coordenador 
Mestre César Ribeiro
“O mercado de trabalho actual é exigente  
e escolherá o candidato que consiga, no mais curto 
espaço de tempo, aliar eficazmente o conhecimento 
à prática. A decisão passa assim pela licenciatura 
em Gestão de Empresas da Universidade Europeia” 
 

Testemunho 
Patrícia Santos
“A Universidade Europeia, mais propriamente  
a licenciatura de Gestão de Empresas, pelo 
abrangente leque de saídas profissionais, e pelo 
plano de estudos tornou-se uma escolha de curso 
bastante atractiva. Pelo experienciado até à data,  
a Universidade Europeia tem proporcionado óptimas 
condições de aprendizagem e também informação 
sobre o mundo do trabalho. Esta licenciatura  
ajuda-me e ajudar-me-á a crescer pessoal  
e profissionalmente.”

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Matemática.

Esta licenciatura pretende promover 
o desenvolvimento das competências 
e soft skills, preparando o estudante 
para enfrentar uma área extremamente 
competitiva. Integra no seu plano  
de estudos as várias áreas de negócio, 
facilitando a compreensão da empresa 
como um todo. As temáticas mais técnicas 
exploradas durante o curso, como  
a contabilidade e a economia, capacitam  
o estudante para prosseguir várias áreas  
de estudo e poder aceder a um leque 
superior de saídas profissionais.

Com a licenciatura em Gestão  
de Empresas, o estudante também terá  
a oportunidade de aprender com um corpo 
docente composto por académicos que 
exercem funções nas áreas de auditoria, 
contabilidade e fiscalidade, aproximando  
o estudante da realidade empresarial com  
a sua própria experiência e casos práticos.
Por pertencer à Laureate International 
Universities, para além das oportunidades 
de mobilidade que a Universidade Europeia 
disponibiliza, é permitido ainda, o acesso  

1º Semestre
 ˺ Gestão Empresarial
 ˺ Economia
 ˺ Matemática
 ˺ Contabilidade I
 ˺ Sistemas Informáticos I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Banca e Seguros
 ˺ Direito Empresarial
 ˺ Estatística
 ˺ Contabilidade II
 ˺ Sistemas Informáticos II
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 

3º Semestre
 ˺ Logística e Gestão de Operações
 ˺ Cálculo Financeiro
 ˺ Fiscalidade
 ˺ Contabilidade Analítica I
 ˺ Inglês I
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 
 
 

4º Semestre
 ˺ Fundamentos do Marketing
 ˺ Gestão Financeira I
 ˺ Investigação Operacional
 ˺ Contabilidade Analítica II
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Planeamento Estratégico de Marketing
 ˺ Gestão Financeira II
 ˺ Estratégia
 ˺ Análise de Projectos de Investimento
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Auditoria
 ˺ Controlo de Gestão
 ˺ Integração de Conhecimentos / Estágio
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa III

Gestão de Empresas
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Despacho nº 6614/2013, de 21/05/2013, II Série, D.R. Acreditado 
pela A3ES, em 10/04/2013. Registo nº R/A-Cr 53/2013 em 
02/05/2013 (DGES). 

Mensagem do Coordenador  
Mestre César Ribeiro
“O conhecimento sobre mercados financeiros pode 
constituir a diferença no momento da contratação. 
Os negócios operam com margens cada vez mais 
reduzidas sendo necessário compensar com  
a melhor movimentação do capital. Ensinar ao 
estudante a prática da gestão dos sectores bancário 
e financeiro proporciona uma visão única, rica  
e sobremodo útil às organizações em geral.”

Testemunho 
Stélvio Alves 
“A experiência nesta licenciatura tem sido 
enriquecedora, desde o início percebi o benefício 
prático do que me é leccionado, percebi que não 
esperam de mim apenas um profissional, aqui  
se prima pela diferença e pela excelência, se posso 
estar no topo porque me contentaria com menos? 
A licenciatura fornece-me um enquadramento 
económico, financeiro, bancário e legal do que  
é a gestão, Para mim a Universidade Europeia  
é um caminho obrigatório para o sucesso.”

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Matemática.

Os sectores bancário e financeiro 
constituem um elemento fundamental 
para a promoção de um crescimento 
económico sustentado, para o aumento  
da competitividade da economia nacional  
e para a eficiência dos mercados 
financeiros.

A licenciatura em Gestão da Banca  
e Mercados Financeiros da Universidade 
Europeia foi desenvolvida em conjunto  
com profissionais do sector com o intuito 
de garantir uma resposta adequada  
às reais necessidades do mercado de 
trabalho e, consequentemente, à exigência 
de empregabilidade e desenvolvimento 
contínuo nesta área.

Esta licenciatura permitirá reconhecer  
as bases dos sectores bancário e financeiro, 
perspectivar e antecipar tendências, dando 
a oportunidade ao estudante de contactar  
e aprender com um corpo docente  
de referência tanto ao nível académico 
como profissional. 

1º Semestre
 ˺ Matemática 
 ˺ Direito Bancário
 ˺ Gestão Empresarial 
 ˺ Contabilidade
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 
 ˺ Sistemas Informáticos I 

2º Semestre
 ˺ Estatística 
 ˺ Economia
 ˺ Marketing Bancário
 ˺ Contabilidade Bancária
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 
 ˺ Sistemas Informáticos II 

3º Semestre
 ˺ Métodos de Previsão
 ˺ Economia Monetária e Instituições Financeiras
 ˺ Cálculo Financeiro
 ˺ Contabilidade Analítica  
 ˺ Inglês I
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 
 

4º Semestre
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Supervisão Prudencial
 ˺ Fiscalidade Bancária
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Mercados Financeiros
 ˺ Operações Bancárias e Financeiras
 ˺ Estratégia
 ˺ Análise de Investimentos
 ˺ Competências Comunicacionais 
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Mercado de Derivados
 ˺ Análise e Gestão de Risco
 ˺ Estudos de Caso e Simulação
 ˺ Análise Financeira de Bancos
 ˺ Ética e Deontologia Profissional 
 ˺ Optativa III

Gestão da Banca  
e Mercados Financeiros
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Licenciaturas

Esta licenciatura é uma referência  
de qualidade e liderança que procura 
conciliar os saberes científicos com  
as necessidades e as mais altas exigências 
do mercado de trabalho. Trata-se de  
uma formação de nível superior concebida 
estrategicamente de acordo com as mais 
recentes inovações na área de Recursos 
Humanos. A licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos e Organização 
Estratégica assenta numa base credível, 
rigorosa e altamente reconhecida  
em termos:

 ˺ Científicos, compreendendo áreas como  
a gestão, a psicologia e a economia;

 ˺ Técnicos, através da gestão financeira, 
informática e gestão da formação;

 ˺ De aplicação prática, através da gestão 
administrativa de recursos humanos, 
selecção e recrutamento.

Despacho nº 15044/2011, de 07/11/2011, II Série nº 212, D.R. 

Mensagem da Coordenadora 
Prof.ª Doutora Diana Dias
“Gerir eficientemente pessoas é um imenso 
desafio… Contribuir activamente para o sucesso 
empresarial, através da gestão dos seus recursos 
humanos é, hoje, crucial para qualquer organização. 
Frequentar um dos cursos de gestão de recursos 
humanos mais antigos de Portugal e da Europa  
é uma marca de credibilidade e reconhecimento  
do mercado. Estudar numa Universidade integrada 
na maior rede mundial de Ensino Superior torna  
o desafio ainda mais aliciante.”
 
Testemunho 
Rita Franca
“Desde o início da licenciatura que somos 
sensibilizados para investir nas soft skills, 
enquanto elemento diferenciador no mercado de 
trabalho. Muitas são as oportunidades que temos 
para contactar com empregadores. Enquanto 
Universidade que faz parte da rede Laureate 
optei por fazer um semestre em Madrid e foi uma 
experiência muito enriquecedora que aconselho  
a todos! Ao longo do meu percurso académico  
a atribuição da bolsa de mérito foi uma motivação 
extra e a recompensa pelo trabalho realizado!”
 
Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Português.

1º Semestre
 ˺ Direito Empresarial
 ˺ Estatística
 ˺ Gestão Empresarial
 ˺ Sociologia
 ˺ Sistemas Informáticos I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Direito do Trabalho I
 ˺ Economia
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Psicologia
 ˺ Sistemas Informáticos II
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 

3º Semestre
 ˺ Direito do Trabalho II
 ˺ Contabilidade
 ˺ Gestão Administrativa de Recursos Humanos
 ˺ Psicologia Diferencial
 ˺ Inglês I
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 
 
 

4º Semestre
 ˺ Direito da Segurança Social
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Racionalização e Produtividade
 ˺ Economia do Trabalho
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Segurança e Higiene no Trabalho
 ˺ Estratégia
 ˺ Gestão da Formação
 ˺ Selecção e Recrutamento
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Integração de Conhecimentos
 ˺ Liderança e Gestão de Equipas
 ˺ Sistemas de Informação de Recursos Humanos
 ˺ Gestão de Remunerações e Recompensas
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Optativa III

Gestão de Recursos Humanos 
e Organização Estratégica
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Esta licenciatura está orientada para a 
gestão e a criatividade, dando ao estudante 
a capacidade de desenvolver planos  
de marketing e campanhas de publicidade, 
bem como assumir funções de gestão  
de marketing, de comunicação, assessoria 
de imprensa e relações públicas.  
A aplicação prática das disciplinas técnicas 
ao longo dos três anos e a forte integração 
entre as áreas de gestão, marketing  
e comunicação, permitem ao estudante 
alcançar um elevado nível de preparação 
que vai contribuir para a construção  
de uma carreira de sucesso.

Apresenta uma dupla valência:
 ˺ de natureza comercial;
 ˺ de natureza criativa ou comunicacional.

Ao pertencer à rede Laureate, o estudante 
tem ainda a oportunidade de aceder aos 
melhores conteúdos a nível internacional  
e de assistir a conferências com os maiores 
especialistas de marketing a nível mundial.

Despacho nº 15001/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Mensagem do Coordenador  
Prof. Doutor Rui Cruz
“Áreas de actividade que não se enquadram 
na rotina de uma profissão “das nove às cinco” 
requerem pessoas com preparação capaz  
de enfrentar os desafios da permanente mudança, 
dos ambientes empresariais altamente dinâmicos  
e com capacidade de criar o futuro.”

Testemunho 
Nuno Ralha
“A licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações 
Públicas da Universidade Europeia é uma mais-valia 
para quem quer estar envolvido nesta área, visto 
que realiza uma boa ligação de conhecimentos entre 
o marketing e a comunicação. Além disso, pela sua 
abrangência disciplinar e interligação com o mundo 
empresarial, penso que a minha opção por esta 
licenciatura foi bastante acertada.”

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Português.

Marketing, Publicidade  
e Relações Públicas 1º Semestre

 ˺ Estatística
 ˺ Gestão Empresarial
 ˺ Direito Empresarial
 ˺ Sociologia
 ˺ Sistemas Informáticos I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Economia
 ˺ Fundamentos do Marketing
 ˺ Teoria da Comunicação
 ˺ Psicologia
 ˺ Sistemas Informáticos II
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 

3º Semestre
 ˺ Contabilidade
 ˺ Planeamento Estratégico de Marketing
 ˺ Fundamentos das Relações Públicas
 ˺ Fundamentos da Publicidade
 ˺ Inglês I
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 
 
 

4º Semestre
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Sondagens de Opinião
 ˺ Assessoria Mediática
 ˺ Estratégias Publicitárias
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Logística e Gestão de Operações
 ˺ Comportamento do Consumidor
 ˺ Gestão do Produto e da Inovação
 ˺ Marketing Relacional
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Marketing Internacional
 ˺ Laboratório de Marketing e Comunicação
 ˺ Planeamento de Media e Marketing  
no Ponto de Venda

 ˺ Marketing Digital
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Optativa III
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Esta licenciatura responde à necessidade 
de uma crescente profissionalização  
dos recursos humanos ligados à actividade 
hoteleira: pela exigência de qualidade,  
pelo incremento da concorrência nacional  
e internacional e pela emergência  
de grandes grupos hoteleiros portugueses.

A licenciatura é fortemente orientada  
para a qualidade de serviço, com foco  
no cliente, nas tecnologias de informação, 
na capacidade de planeamento,  
de análise, de organização, mas também 
de gestão de tempo. Tal permite que os 
estudantes tenham um desempenho de 
elevado rendimento num contexto global, 
como é, hoje em dia, o da indústria da 
hospitalidade.

Despacho nº 14999/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

Mensagem da Coordenadora 
Prof.ª Doutora Cristiana Oliveira
“A indústria da hospitalidade continua a apresentar 
sinais de crescimento por todo o mundo, originando 
diversas oportunidades nas áreas do alojamento, 

restauração, gestão, tecnologia, entre muitas 
outras. Com a rede Laureate, ao escolher  
a licenciatura em Gestão Hoteleira, é-lhe dada  
a possibilidade de aceder às melhores escolas  
de hotelaria do mundo.”

Testemunho 
João Mateus
“Escolhi Gestão Hoteleira porque é um dos ramos  
da gestão mais completos e complexos e, a meu ver, 
mais fascinantes – não só pelo serviço e contacto 
humanos, mas também pela necessidade  
de inovação diária.

Nesta Universidade, a convivência diária com  
um corpo docente ligado ao ramo e em actividade, 
permite-nos uma perspectiva detalhada da 
realidade. Estabelecem-se contactos e trocam-se 
ideias em ambiente informal, bastante positivos 
para o crescimento e aprendizagem do estudante.

O melhor de estudar Gestão Hoteleira é lidar 
diariamente com uma indústria em crescimento 
exponencial, com técnicas novas, pessoas e culturas 
totalmente distintas ”

Provas de Ingresso
Economia ou Geografia ou Português.

1º Semestre
 ˺ Direito do Turismo e Hotelaria
 ˺ Introdução ao Turismo e Hotelaria
 ˺ Economia
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita
 ˺ Inglês I
 ˺ Língua Estrangeira I 

2º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Gestão de Equipamentos e Design Hoteleiro
 ˺ Contabilidade
 ˺ Sistemas Informáticos
 ˺ Inglês II
 ˺ Língua Estrangeira II 

3º Semestre
 ˺ Marketing Turístico e Hoteleiro
 ˺ Gestão de Alojamentos
 ˺ Contabilidade Analítica
 ˺ Informática Aplicada à Hotelaria
 ˺ Inglês III
 ˺ Língua Estrangeira III 
 

4º Semestre
 ˺ Qualidade de Serviço
 ˺ Gestão de Alimentos e Bebidas
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Optativa I
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Inglês IV
 ˺ Língua Estrangeira IV 

5º Semestre
 ˺ Estratégia
 ˺ Revenue Management
 ˺ Plano de Negócios
 ˺ Optativa II
 ˺ Inglês V
 ˺ Língua Estrangeira V 

6º Semestre
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Marketing Digital
 ˺ Integração de Conhecimentos / Estágio
 ˺ Optativa III
 ˺ Inglês VI
 ˺ Língua Estrangeira VI

Gestão Hoteleira
Licenciatura reconhecida  
pelo Turismo de Portugal.
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e património, a gestão, a tecnologia, o alojamento,  
a restauração, entre outros. A licenciatura em 
Turismo pode realmente ser o seu passaporte  
para o mundo!”

Testemunho 
Ana Carolina Moura
“Aquilo que começou por ser uma decisão tomada 
com algum receio acabou por se tornar a melhor 
decisão que poderia ter tomado, não só pela 
licenciatura que frequento, como pelo ambiente  
que a universidade proporciona aos seus estudantes 
e a prontidão do corpo docente em ajudar sempre 
que necessário. É, sem dúvida, um enorme desafio 
fazer parte de uma universidade que cada vez mais 
se afirma no mercado, e por isso, corresponder  
às expectativas é uma constante preocupação.
Todos os protocolos que a universidade tem 
com empresas, que se disponibilizam a aceitar 
estagiários, são sem dúvida uma mais-valia  
para qualquer estudante que queira entrar  
para o mercado de trabalho.

Aconselharia qualquer pessoa a frequentar a 
licenciatura em Turismo na Universidade Europeia!”

Provas de Ingresso
História ou Geografia ou Português.

Esta licenciatura tem um carácter 
multidisciplinar, proporcionando uma visão 
global da actividade turística e preparando 
todos os estudantes para desempenharem 
funções nas áreas de gestão dos mais 
variados contextos da indústria da 
hospitalidade e turismo, tanto a nível 
nacional como internacional.

Esta licenciatura é muito orientada  
para a qualidade de serviço, com foco  
no cliente, nas tecnologias de informação  
e na capacidade de planeamento, de 
análise, de organização, mas também  
de gestão de tempo. 

Registo n.º R/B-AI 192/2008, da DGES. Aprovado pela A3ES  
em 21/10/13 e aceite pela DGES em 23/01/14.

Mensagem da Coordenadora 
Prof.ª Doutora Cristiana Oliveira
A indústria do turismo é uma das mais relevantes 
do mundo. Desejo as boas vindas a todos  
os estudantes que queiram enveredar por uma 
profissão nesta área. Existe uma oportunidade  
para quase todos os interesses, desde a animação, 
os desportos e aventura, a cultura, a história  

Turismo
1º Semestre

 ˺ Geografia do Turismo
 ˺ Economia do Turismo
 ˺ Fundamentos do Turismo
 ˺ Gestão de Serviços
 ˺ Inglês I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Direito do Turismo
 ˺ Estatística
 ˺ Turismo e Transportes
 ˺ Sistemas Informáticos
 ˺ Inglês II
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 

3º Semestre
 ˺ Contabilidade
 ˺ Marketing Turístico
 ˺ Património Material e Imaterial
 ˺ Informática Aplicada ao Turismo
 ˺ Inglês III
 ˺ Competências Comunicacionais 
 

4º Semestre
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Mercados e Produtos Turísticos
 ˺ Itinerários Turísticos
 ˺ Turismo e Sustentabilidade
 ˺ Inglês IV
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Plano de Negócios
 ˺ Promoção Turística
 ˺ Animação Turística
 ˺ Agências de Viagens e Operadores Turísticos
 ˺ Inglês V
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Projecto Final
 ˺ Marketing Digital
 ˺ Planeamento do Turismo
 ˺ Gestão de Negócios Turísticos
 ˺ Inglês VI
 ˺ Optativa III

Plano de estudos

Licenciatura reconhecida  
pelo Turismo de Portugal.
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Esta licenciatura em particular oferece ao 
estudante uma preparação sólida tanto nas bases 
matemáticas, física e computacionais da engenharia 
informática, como nas várias tecnologias  
da área, sem esquecer as soft skills necessárias 
num profissional de sucesso. A diversidade de áreas 
em que a licenciatura é aplicável dá ao estudante 
inúmeras possibilidades de definir o seu percurso 
profissional.”

Testemunho  
Cláudia Capitão
“A licenciatura de Engenharia Informática tem sido 
uma fonte de conhecimento, inspiração e iluminação 
para a área de Engenharia (…). Fui surpreendida 
tanto pelos conhecimentos dos docentes, 
acentuando ainda a vasta experiência no mercado 
em conjunto com os conhecimentos técnicos  
que os acompanham, como ainda pela dedicação  
e apoio aos seus discentes. Se houve momentos  
em que os desafios propostos levaram-me a crer 
que seriam impossíveis de ultrapassar, cada vez  
mais acredito que com o apoio adequado, com  
o qual tenho sido presenteada, nada é impossível. 
É sem dúvida este tipo de desafios, que aprimoram 
arestas e aperfeiçoam qualidades, os quais impelem 
profissionais prontos para qualquer adversidade  
do mercado global.”

Provas de Ingresso
Matemática ou Biologia + Geologia + Matemática ou Física + Química + Matemática.

A licenciatura em Engenharia Informática 
proporciona uma formação abrangente  
e com uma forte componente tecnológica, 
tendo como objectivo formar profissionais 
capazes de aliar o desenvolvimento  
de software de qualidade com base  
nas necessidades do utilizador à capacidade 
de gestão de projectos e de equipas.

O plano de estudos deste curso está 
orientado para a criação, produção  
e implementação de projectos nesta área, 
dotando os estudantes das competências, 
bem como dos conhecimentos científicos e 
técnicos, que o mercado exige. A associação 
entre as tecnologias da informação  
e o empreendedorismo capacita ainda  
o estudante para criar o seu próprio negócio 
numa área com inúmeras oportunidades.

Despacho nº 12981/2012, de 02/10/2012, II Série nº 191, D.R.  
Acreditado pela A3ES, em 26/07/2012. Registo nº R/A-Cr 
164/2012 em 30/08/2012 (DGES).

 
Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Manuel Menezes de Sequeira
“As licenciaturas em Engenharia Informática 
continuam a ter elevadas perspectivas  
de empregabilidade em todo o mundo.  

1º Semestre
 ˺ Análise Matemática I
 ˺ Álgebra Linear
 ˺ Estruturação do Pensamento Lógico
 ˺ Sistemas Digitais
 ˺ Tecnologias da Informação I
 ˺ Metodologia Científica 

2º Semestre
 ˺ Análise Matemática II
 ˺ Física
 ˺ Fundamentos de Programação
 ˺ Arquitectura de Computadores
 ˺ Tecnologias da Informação II
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 

3º Semestre
 ˺ Matemática Discreta
 ˺ Base de Dados
 ˺ Programação em Lógica
 ˺ Redes e Comunicações de Dados
 ˺ Inglês I
 ˺ Escrita de Textos Técnicos e Científicos 
 
 

4º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Sistemas de Operações
 ˺ Estrutura de Dados e Algoritmos
 ˺ Inteligência Artificial
 ˺ Inglês II
 ˺ Empreendedorismo 

5º Semestre
 ˺ Gestão de Projectos Informáticos
 ˺ Programação Orientada por Objectos
 ˺ Interfaces e Usabilidade
 ˺ Análise e Desenho de Sistemas de Informação
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Estudos de Mercado 

6º Semestre
 ˺ Sistemas Distribuídos
 ˺ Engenharia de Software
 ˺ Compiladores
 ˺ Integração de Conhecimentos
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Startups e Modelos de Financiamento

Engenharia Informática
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Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Manuel Menezes de Sequeira
“A licenciatura em Informática de Gestão dá 
uma preparação mista nas áreas da tecnologia 
e da gestão, tornando os seus licenciados muito 
atractivos para as empresas. Esta licenciatura é 
constantemente actualizada de modo a adequar-se 
permanentemente às necessidades das empresas, 
maximizando a empregabilidade dos seus 
licenciados e preparando profissionais de sucesso 
para o mercado global e para a criação das suas 
próprias oportunidades de negócio.”

Testemunho  
Bruno Belfo 
“A licenciatura de Informática de Gestão,  
ao ser leccionada numa universidade  
de prestígio, direccionada cada vez mais para  
a internacionalização e integração no mercado  
de trabalho, permite-me alargar horizontes, ganhar 
e valorizar competências. Sou testemunho  
de um corpo docente de elevada qualidade e sempre 
disponível para auxiliar os estudantes. Foi sem 
dúvida uma grande mais-valia e uma escolha mais 
do que acertada, o curso de Informática de Gestão 
na Universidade Europeia.” 

A licenciatura em Informática de Gestão 
prepara o estudante para conceber  
e implementar sistemas adequados às 
necessidades das empresas, respondendo 
ao défice de profissionais qualificados 
neste sector.

A componente tecnológica e de 
desenvolvimento de software,  
em conjunto com os conceitos de gestão 
que caracterizam este curso, fornecem ao 
estudante conhecimentos e competências 
em ambas as áreas, o que lhe dá  
uma vantagem competitiva no mundo 
empresarial, possibilitando a sua evolução 
profissional até aos cargos de topo  
das empresas. 

Ao frequentar este curso, o estudante  
tem a oportunidade de aprender com  
um corpo docente especialista na área  
e de desenvolver projectos com aplicação 
real, colocando em prática e testando 
competências, conceitos e conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso.

Despacho nº 14996/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R

1º Semestre
 ˺ Matemática
 ˺ Economia
 ˺ Gestão Empresarial
 ˺ Estruturação do Pensamento Lógico
 ˺ Tecnologias da Informação I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Direito Empresarial
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Programação I
 ˺ Tecnologias da Informação II
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 

3º Semestre
 ˺ Matemática Discreta
 ˺ Contabilidade
 ˺ Base de Dados
 ˺ Programação II
 ˺ Inglês I
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 
 
 

4º Semestre
 ˺ Investigação Operacional
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Arquitectura e Configuração de Computadores
 ˺ Estrutura de Dados e Algoritmos
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Análise de Sistemas
 ˺ Gestão de Projectos Informáticos
 ˺ Redes e Comunicação de Dados
 ˺ Programação Orientada por Objectos
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Integração de Conhecimentos
 ˺ Auditoria e Planeamento de Sistemas  
de Informação

 ˺ Sistemas de Operações
 ˺ Marketing e Comunicação Digital
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa III

Informática de Gestão

Provas de Ingresso
Matemática ou Economia + Matemática  
ou Geografia + Matemática.
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Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor Manuel Menezes de Sequeira
“Esta licenciatura prepara o estudante nas várias 
vertentes tecnológicas dos sistemas de informação, 
com um foco particular nas tecnologias web  
e multimédia. Uma das suas principais mais-valias é 
que os conhecimentos e as competências adquiridas 
pelo estudante estão em linha com a permanente 
evolução, quer da tecnologia, quer das necessidades 
das empresas.”

Testemunho 
Manuel Costa
“Da pesquisa que fiz dos vários cursos e várias 
universidades este foi sem dúvida o que mais me 
despertou a atenção a nível de conteúdos e saídas 
profissionais. Boas instalações, bons professores e 
bons colegas. Para mim o corpo docente é a espinha 
dorsal de uma universidade e isso reflecte-se na 
forma de ensinar e de aprender. Professores muito 
bons academicamente e que passaram pelo mundo 
empresarial. É uma licenciatura que nos coloca na 
vanguarda da tecnologia. Prepara-nos para o mundo 
do trabalho dando-nos as melhores ferramentas 
teóricas e práticas.”

Esta licenciatura fornece ao estudante 
conhecimentos e competências nas mais 
recentes tecnologias web e multimédia, 
dando-lhe a capacidade de colocar  
a informática ao serviço dos media. 

Esta licenciatura responde às tendências 
dos sistemas informáticos empresariais, 
que cada vez mais são baseados  
em tecnologias web e multimédia.  
O seu plano de estudos orienta-se para  
a criação e gestão deste tipo de conteúdos, 
proporcionando uma formação focada. 
O estudante adquire conhecimentos 
e competências em imagem, vídeo 
e interactividade, mas também em 
tecnologias específicas, tais como o PHP, 
ASP.NET ou as tecnologias móveis. A base 
de engenharia informática e sistemas  
de informação presente ao longo do curso 
permite ao estudante ganhar competências 
que potenciam a sua carreira profissional  
e que reduzem o período de adaptação  
ao mercado de trabalho.

Despacho nº 14995/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

1º Semestre
 ˺ Matemática
 ˺ Programação WEB
 ˺ Base de Dados
 ˺ Estruturação do Pensamento Lógico
 ˺ Tecnologias da Informação I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Tecnologias Web I
 ˺ Tecnologia Multimédia I
 ˺ Programação I
 ˺ Tecnologias da Informação II
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico 

3º Semestre
 ˺ Matemática Discreta
 ˺ Tecnologias Web II
 ˺ Tecnologia Multimédia II
 ˺ Programação II
 ˺ Inglês I
 ˺ Técnicas de Expressão Escrita 
 
 

4º Semestre
 ˺ Arquitectura e Configuração de Computadores
 ˺ Tecnologias Web III
 ˺ Tecnologia Multimédia III
 ˺ Estrutura de Dados e Algoritmos
 ˺ Inglês II
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Análise de Sistemas
 ˺ Usabilidade e Acessibilidade
 ˺ Redes e Comunicação de Dados
 ˺ Gestão de Projectos Informáticos
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Integração de Conhecimentos
 ˺ Auditoria e Planeamento de Sistemas  
de Informação

 ˺ Sistemas de Operações
 ˺ Marketing e Comunicação Digital
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa III

Sistemas de Informação, 
Web e Multimédia

Provas de Ingresso
Matemática ou Economia + Matemática ou Geometria Descritiva + Matemática.
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Licenciaturas

Mensagem da Coordenadora Executiva 
Dr.ª Susana de Salazar Casanova
“Uma profissão na área da assessoria e do 
secretariado é essencial numa organização.  
Esta carreira proporciona inúmeros desafios, 
além de uma grande taxa de empregabilidade 
em Portugal ou no estrangeiro. Um mundo em 
permanente desenvolvimento exige colaboradores 
especializados e com competências específicas. 
Tais profissionais asseguram, com autonomia, 
a organização de eventos, a negociação com 
fornecedores, a actualização de sites na web,  
os contactos com a comunicação social, a redacção  
e tradução de múltiplos documentos, além de 
tarefas mais tradicionais. Pense bem, prepare-se 
para o futuro e opte pela tradição na assessoria  
de topo.“

Testemunho 
Tiago Mesquita Ferreira
“Esta licenciatura permite obter uma visão 
aprofundada do secretariado, tal como uma 
perspectiva sobre o funcionamento dos diversos 
sectores de uma empresa. Assim, esta licenciatura  
é uma mais-valia num mercado de trabalho  
cada vez mais exigente.” 

Esta licenciatura, com um corpo docente 
qualificado, dedicado e experiente, oferece 
um plano de estudos completo, integrando 
um conjunto de matérias consideradas 
fundamentais pelos empregadores para 
o exercício de uma profissão no âmbito 
da assessoria e do secretariado: línguas, 
cultura, gestão, marketing, relações 
públicas, protocolo e gestão de eventos, 
direito e informática.

Estes profissionais são indispensáveis 
a qualquer organização, de pequena, 
média ou grande dimensão, quer opere 
no mercado nacional ou internacional. 
Colaboram com chefias e equipas 
optimizando recursos e aumentando  
a sua produtividade e eficiência.  
Pela posição central que ocupam  
na estrutura organizacional, contribuem 
para a construção da imagem global  
que a empresa ou instituição transmite  
no relacionamento com os seus públicos.

Despacho nº 14997/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

1º Semestre
 ˺ Técnicas de Comunicação e de Expressão I
 ˺ Estatística
 ˺ Direito Empresarial
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais
 ˺ Criatividade e Pensamento Crítico
 ˺ Inglês I
 ˺ Espanhol I 

2º Semestre
 ˺ Técnicas de Comunicação e de Expressão II
 ˺ Economia
 ˺ Gestão Empresarial
 ˺ Informática I
 ˺ Inglês II
 ˺ Espanhol II 

3º Semestre
 ˺ Técnicas de Comunicação e de Expressão III
 ˺ Contabilidade
 ˺ Práticas de Secretariado e de Assessoria I
 ˺ Informática II
 ˺ Inglês III
 ˺ Espanhol III 
 

4º Semestre
 ˺ Fundamentos do Marketing
 ˺ Gestão Financeira
 ˺ Práticas de Secretariado e Assessoria II
 ˺ Optativa I
 ˺ Competências Comunicacionais
 ˺ Inglês IV
 ˺ Espanhol IV 

5º Semestre
 ˺ Imagem e Relações Públicas
 ˺ Gestão Documental
 ˺ Práticas de Secretariado e Assessoria III
 ˺ Optativa II
 ˺ Inglês V
 ˺ Espanhol V 

6º Semestre
 ˺ Protocolo e Gestão de Eventos
 ˺ Softwares de Gestão Empresarial
 ˺ Gestão de Recursos Humanos
 ˺ Optativa III
 ˺ Inglês VI
 ˺ Espanhol VI

Secretariado  
e Comunicação Empresarial

Plano de estudos

Provas de Ingresso
Economia ou Inglês ou Português.
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Licenciaturas
Plano de estudos

Mensagem do Coordenador 
Prof. Doutor David Rosado
“Esta licenciatura tem ocupado um lugar cada vez 
mais assertivo no ensino superior, justificado pelo 
número de antigos estudantes formados nesta 
universidade e que hoje desempenham funções de 
relevo no contexto profissional adstrito à segurança 
e à protecção civil, mas também pela contínua 
colaboração que os diversos agentes de protecção 
civil desenvolvem com este curso.”

Testemunho 
João Marques  
“Trabalhando na área da segurança privada ao longo 
de 20 anos, senti a necessidade de completar mais 
uma etapa na aquisição de competências que me 
permitisse melhorar o desempenho profissional  
e valorizar-me na vertente académica. A escolha da 
licenciatura em Gestão da Segurança e da Protecção 
Civil da Universidade Europeia, pela abrangência 
da sua estrutura curricular e pela competência 
do seu corpo docente, revelou-se uma mais-valia 
inestimável na prossecução dos meus objectivos.”

Esta licenciatura prepara o estudante para 
uma área que carece - devido às crescentes 
exigências e desafios da sociedade - de 
profissionais acreditados, empenhados  
e com grande capacidade de decisão  
e de liderança. 

Concebida de acordo com a legislação 
em vigor, esta licenciatura oferece uma 
vantagem competitiva distinta num 
contexto social e profissional onde  
as competências são determinantes  
em termos de empregabilidade.

Este curso, composto por um corpo  
docente acreditado que inclui académicos 
de reconhecido valor e especialistas  
da área, caracteriza-se por um equilíbrio 
entre a componente teórica e a componente 
prática, incluindo a realização de várias 
visitas externas de apoio ao plano  
de estudos durante o curso.

Despacho nº 14998/2011, de 04/11/2011, II Série nº 212, D.R.

1º Semestre
 ˺ Enquadramento da Protecção Civil
 ˺ Direito da Protecção Civil
 ˺ Técnicas Quantitativas
 ˺ Química
 ˺ Sistemas Informáticos I
 ˺ Metodologia das Ciências Sociais 

2º Semestre
 ˺ Estatística
 ˺ Física
 ˺ Topografia e Cartografia
 ˺ Hidrologia e Recursos Hídricos
 ˺ Sistemas Informáticos II
 ˺ Informática Aplicada à Protecção Civil I 

3º Semestre
 ˺ Logística, Tecnologia e Equipamentos
 ˺ Toxicologia
 ˺ Sistemas de Informação Geográfica
 ˺ Ciência do Fogo
 ˺ Inglês I
 ˺ Informática Aplicada à Protecção Civil II 
 
 

4º Semestre
 ˺ Planeamento, Gestão e Ordenamento do Território
 ˺ Sistemas de Apoio à Decisão
 ˺ Meteorologia e Climatologia
 ˺ Estudo e Investigação de Ocorrências
 ˺ Inglês I
 ˺ Optativa I 

5º Semestre
 ˺ Protecção, Prevenção e Gestão Florestal
 ˺ Sismologia
 ˺ Técnicas de Controlo e Segurança de Produtos 
Nucleares, Biológicos e Químicos

 ˺ Riscos Ambientais e Antropológicos
 ˺ Gestão de Equipas
 ˺ Optativa II 

6º Semestre
 ˺ Ciência dos Materiais
 ˺ Planeamento, Avaliação e Gestão de Crises  
e Emergências

 ˺ Saúde Pública e Protecção Civil
 ˺ Gestão da Segurança em Edifícios
 ˺ Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado
 ˺ Optativa III

Gestão da Segurança  
e da Protecção Civil

Provas de Ingresso
Economia ou Matemática ou Biologia e Geologia.
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Licenciaturas duplas
Este formato inovador em Portugal,  
muito utilizado pelas melhores 
universidades em países anglo-saxónicos, 
permite aos estudantes obterem dois 
diplomas de licenciatura em áreas  
de estudos complementares num período 
de tempo mais reduzido. A conclusão de 
uma licenciatura dupla dará aos estudantes 
uma visão mais ampla e aprofundada  
da realidade empresarial, dotando-os 
também de um conjunto mais vasto  
de competências, ferramentas essenciais 
para quem pretende uma rápida e profícua 
integração no mercado de trabalho.

 ˺ Management & Business Administration + Gestão do Desporto

 ˺ Psicologia + Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica

 ˺ Ciências da Comunicação + Marketing, Publicidade e Relações Públicas 

 ˺ Gestão de Empresas + Marketing, Publicidade e Relações Públicas

 ˺ Gestão da Banca e Mercados Financeiros + Gestão de Empresas

 ˺ Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica + Gestão de Empresas

 ˺ Gestão Hoteleira + Gestão de Empresas

 ˺ Turismo + Gestão Hoteleira

 ˺ Informática de Gestão + Engenharia Informática

 ˺ Informática de Gestão + Gestão de Empresas

 ˺ Sistemas de Informação Web e Multimédia + Engenharia Informática

 ˺ Sistemas de Informação, Web e Multimédia + Informática de Gestão

 ˺ Secretariado e Comunicação Empresarial + Gestão de Recursos Humanos  

e Organização Estratégica

A vantagem de dois diplomas  
de licenciatura em 4 anos

Rafaela Pardete | Estudante da Universidade Europeia
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Minors

Unidades Curriculares a realizar 
como optativas. 

As unidades curriculares opcionais que 
os estudantes da Universidade Europeia 
podem realizar durante o seu percurso 
académico são uma mais-valia indiscutível. 

Competências distintivas  
que diferenciam o estudante 
no mercado de trabalho.

Licenciaturas / Licenciaturas Duplas
Os estudantes podem participar na construção  
do seu plano de estudos e frequentar as unidades 
curriculares opcionais para se especializarem  
em áreas do conhecimento fulcrais para  
a economia e as empresas portuguesas,  
tais como o empreendedorismo, a inovação,  
a internacionalização, a sustentabilidade  
e as tecnologias de informação.  
Assim, os estudantes da Universidade Europeia 
adquirem competências distintivas que  
os diferenciam num mercado de trabalho cada  
vez mais competitivo e selectivo.

Duplos diplomas
A Universidade Europeia oferece  
a possibilidade de estudar  
em Portugal, Espanha, Brasil e EUA.

Porque faz parte da Laureate International 
Universities, o maior grupo mundial de 
ensino superior, a Universidade Europeia 
é a única instituição de ensino em 
Portugal que oferece uma diversidade 
de cursos superiores reconhecidos 
internacionalmente e a possibilidade  
de o estudante obter um diploma,  
em simultâneo, pela Universidade Europeia 
e outra universidade do grupo Laureate.

Universidad Europea de Madrid - Espanha
 ˺ Gestão de Empresas + Dirección y Creación  
de Empresas

 ˺ Gestão de Empresas + Finanzas
 ˺ Turismo + Dirección Internacional de Empresas  
de Turismo Y Ocio

 ˺ Gestão de Recursos Humanos e Organização 
Estratégica + Dirección y Creación de Empresas

 ˺ Gestão Hoteleira + Dirección Internacional  
de Empresas de Turismo Y Ocio

 ˺ Marketing, Publicidade e Relações Públicas  
+ Dirección Comercial

 ˺ Informática de Gestão + Ingeniería Informática

Universidade Anhembi Morumbi  
São Paulo, Brasil

 ˺ Gestão de Empresas + Administração

 ˺ Gestão Hoteleira + Hotelaria

Kendall College - Chicago, EUA
 ˺ Gestão Hoteleira + Hospitality
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A construir um mundo  
de conhecimento
Ao terminar a licenciatura, o estudante  
da Universidade Europeia pode optar por dois 
caminhos: ingressar no mercado de trabalho  
ou prosseguir os seus estudos para mestrado.

Os mestrados da Universidade Europeia 
são programas desenvolvidos tendo  
em conta as necessidades das empresas,  
as tendências do mercado e as melhores 
práticas a nível internacional. Ao longo  
do curso, a possibilidade de estagiar 
e estudar um período em mobilidade 
internacional dão ao estudante  
as competências e a experiência que  
o preparam para um mercado global.  
O mestrado revela-se, claramente,  
uma vantagem competitiva quando  
o estudante inicia a sua carreira 
profissional.

A Universidade Europeia disponibiliza  
diversos cursos de mestrado, permitindo 
uma especialização na área de preferência  
do estudante.

Mestrados

 ˺ Empreendedorismo e Gestão da Inovação 

 ˺ Gestão e Estratégia Empresarial

 ˺ Gestão e Estratégia Empresarial  
- programa internacional

 ˺ Gestão de Recursos Humanos

 ˺ Gestão da Segurança

 ˺ Marketing Digital

 ˺ Marketing 
- Especialização em Marketing 
- Especialização em Comunicação  
 Organizacional

 ˺ Negócios Internacionais

 ˺ Sistemas de Informação para a Gestão
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Acesso ao ensino superior
Podem candidatar-se  
às licenciaturas ministradas  
na Universidade Europeia  
os estudantes que reúnam  
os requisitos de uma destas vias  
de acesso ao ensino superior:

Ensino secundário
Para se candidatar através desta via,  
o candidato deverá:

 ˺ Ter aprovação num curso de ensino secundário  
ou habilitação legalmente equivalente;

 ˺ Ter sido aprovado em 2012, 2013 ou 2014  
nas provas de ingresso exigidas  
para a licenciatura a que se candidata;

 ˺ Obter a nota mínima de admissão igual  
ou superior à classificação fixada pela 
Universidade Europeia.

Maiores de 23 anos
O ingresso no ensino superior através do regime 
“Maiores de 23 anos” consiste na possibilidade 
do candidato ingressar na licenciatura com base 
numa apreciação positiva do exame de avaliação 

de competências específicas, da análise do seu 
percurso profissional e das motivações para o seu 
ingresso. O candidato deverá ter, obrigatoriamente, 
idade igual ou superior a 23 anos (concluídos no ano 
anterior a que se candidata).

Para ingressar através desta via, o candidato deverá:
 ˺ Apresentar o seu CV actualizado  
(com certificados em anexo);

 ˺ Entregar uma carta de motivação expondo  
os argumentos para o seu ingresso;

 ˺ Realizar o exame “Maiores de 23 anos”*  
na Universidade Europeia. 

Datas dos exames “Maiores de 23 anos”*

1.ª fase: 22 de Fevereiro de 2014

2.ª fase: 12 de Abril de 2014

3.ª fase: 31 de Maio de 2014

4.ª fase: 12 de Julho de 2014

*consciente do apoio necessário para a concretização desta 
etapa, a Universidade Europeia coloca à disposição dos 
interessados um curso de preparação duas semanas antes  
de cada exame. 

Transferência de Universidade
O candidato que já tenha estado inscrito num 
estabelecimento de ensino superior, nacional  
ou estrangeiro, poderá apresentar a sua candidatura 
à Universidade Europeia mediante a apresentação 
da documentação que comprove essa frequência. 
Quem ingressar por esta via poderá, ainda,  
solicitar o reconhecimento das unidades curriculares 
aprovadas noutro estabelecimento de ensino.  
Este processo de análise e posterior aprovação  
fica a cargo da Reitoria da Universidade Europeia.

Disciplinas isoladas
O candidato que não reúna os requisitos referidos 
em nenhuma das vias anteriormente enunciadas 
poderá ingressar na Universidade Europeia através 
do regime “disciplinas isoladas”, podendo realizar  
as unidades curriculares inseridas na licenciatura  
de interesse até um total de 90 ECTS. 

Com a aprovação destas unidades curriculares,  
o estudante, no momento em que reúna  
as condições de ingresso no ensino superior,  
e segundo os prazos estipulados pela Universidade 
Europeia, obterá a equivalência das mesmas 
permitindo-lhe a conclusão da licenciatura  
em tempo útil.

Cursos superiores ou Curso de 
Especialização Tecnológica (nível V)
O candidato interessado que seja titular de um 
curso de especialização tecnológica (nível V)  
ou grau académico superior, nacional ou estrangeiro, 
poderá igualmente apresentar a sua candidatura  
à Universidade Europeia mediante a apresentação 
da documentação que comprove essa titularidade.
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Investimento
O valor do investimento expressa 
a proposta de valor inerente 
a cada uma das licenciaturas, 
tendo em consideração 
características relacionadas com 
a internacionalização, conteúdos 
abordados, aproximação ao mundo 
das empresas, entre outros. 

Na tabela da página seguinte,  
é apresentado o investimento  
para cada licenciatura bem como  
o benefício que o estudante terá se 
seleccionar a Universidade Europeia 
como primeira opção e efectuar  
a sua matrícula antecipadamente.

Para efeitos de reserva da vaga  
e formalização da inscrição, serão cobrados 
em todas as licenciaturas os seguintes 
valores:

Candidatura - 150€

Matrícula - 250€

Inscrição - 320€

Seguro - 60€

 

Management & Business Administration

Gestão do Desporto

Design

Games & Apps Development

Management & Business Administration + Gestão do Desporto

Psicologia

Ciências da Comunicação

Psicologia + Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica

Ciências da Comunicação + Marketing, Publicidade e Relações Públicas

Gestão de Empresas

Gestão Bancária e Mercados Financeiros

Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica

Marketing, Publicidade e Relações Públicas

Gestão Hoteleira

Turismo

Engenharia Informática

Informática de Gestão

Sistemas de Informação, Web e Multimédia

Secretariado e Comunicação Empresarial

Gestão da Segurança e Protecção Civil

Gestão Bancária e Mercados Financeiros + Gestão de Empresas

Gestão de Empresas + Marketing, Publicidade e Relações Públicas

Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica + Gestão de Empresas

Gestão Hoteleira + Gestão de Empresas

Turismo + Gestão Hoteleira

Informática de Gestão + Engenharia Informática

Informática de Gestão + Gestão de Empresas

Sistemas de Informação, Web e Multimédia + Engenharia Informática

Sistemas de Informação, Web e Multimédia + Informática de Gestão

Secretariado e Comunicação Empresarial + Gestão de RH e Organização Estratégica

NORMAL BOLSA 1.ª OPÇÃO
(Até 27 de Junho)

Propina Total

3.650€

6.000€

4.050€

3.900€

5.550€

5.000€

4.550€

3.550€

3.650€

3.300€

Propina Total

4.300€ 3.900€

Nota: o pagamento da propina pode ser efectuado em 10 mensalidades. 
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Bolsas e Financiamento
Todos os novos estudantes têm acesso 
a uma bolsa a ser aplicada à propina 
base anual no seu 1.º ano inscritos na 
Universidade Europeia:

Bolsas 1.ª opção
Estudantes que oficializem a sua pré-matrícula  
ou inscrição até 27 de Junho de 2014 beneficiam  
de uma bolsa que pode significar uma redução  
na propina até 1.000€ (consultar valor em vigor  
para a licenciatura de interesse);

Laureate Passport
Esta modalidade pressupõe a participação dos 
novos estudantes em actividades extracurriculares  
– mobilidade internacional, programas de estágio  
e de inglês, acções de responsabilidade social  
e eventos de empregabilidade – permitindo-lhes 
beneficiarem de uma bolsa que substitui a última 
mensalidade. 

Merit Students Program
Os estudantes que entrem no 1.º ano, pela primeira 
vez, através do regime normal de ingresso, com 
média igual ou superior a 15 valores, irão beneficiar 
automaticamente de um apoio financeiro de 50% 
do valor da propina normal.

O estudante poderá ainda beneficiar de: 
 
Bolsas Sociais de Estudo
Em cooperação com a DGES – Direcção Geral 
do Ensino Superior, a Universidade Europeia 
contribui para a eficácia das candidaturas dos 
seus estudantes que procuram o apoio das Bolsas 
Sociais de Estudo, através de um acompanhamento 
próximo e de uma análise eficiente das 
circunstâncias individuais de cada um.

Opções de Financiamento
No Campus está disponível um balcão  
de aconselhamento ao novo e actual estudante  
que deseje efectuar um crédito universitário  
com condições vantajosas por ser estudante  
da Universidade Europeia. 

Para mais informações sobre as nossas Bolsas  
e condições especiais em vigor para alumni  
da Universidade Europeia, o candidato deverá  
entrar em contacto com o Departamento  
de Admissões através do N.º Azul  808 203 544  
ou do e-mail elpme@europeia.pt.

Quero candidatar-me
Os estudantes interessados  
em ingressar na Universidade 
Europeia poderão formalizar  
a sua candidatura ao longo  
de todo o ano, presencialmente  
ou online em europeia.pt.

Para iniciar o processo, o candidato deverá 
apresentar a seguinte documentação original:

 ˺ Cartão do Cidadão (ou Bilhete de Identidade  
e Cartão de Contribuinte); 

Via ensino secundário
 ˺ Certificado de habilitações literárias do curso  
de ensino secundário ou equivalente;

 ˺ Certificado dos exames nacionais do ensino 
secundário (ficha ENES). 

Via maiores de 23 anos
 ˺ CV actualizado (com certificados em anexo);
 ˺ Carta de motivação (expondo os argumentos  
para o seu ingresso); 

Nota: Esta via pressupõe a realização e aprovação no exame 
“Maiores de 23 anos”

Via transferência de universidade
 ˺ Certificado de habilitações literárias do curso  
de licenciatura (que estava a frequentar);

 ˺ Comprovativo do modo de ingresso no anterior 
estabelecimento de ensino;

 ˺ Conteúdos programáticos autenticados das 
unidades curriculares em que obteve aprovação 
(caso deseje obter equivalências). 

Via curso superior / curso de especialização 
tecnológica

 ˺ Certificado de habilitações literárias (detalhado);
 ˺ Conteúdos programáticos autenticados  
das unidades curriculares (caso o estudante deseje 
obter equivalências). 

Pré-candidatura / Pré-matrícula
Caso não possua no momento da abertura  
do processo a documentação necessária acima 
enunciada, o candidato poderá formalizar a sua 
pré-candidatura mediante a apresentação única 
dos seus documentos pessoais, garantindo assim 
a reserva da sua vaga. Posteriormente deverá 
entregar os restantes documentos para efeitos  
de oficialização da inscrição. 

A formalização da pré-matrícula até 27 de Junho 
de 2014, além de lhe reservar a vaga, permite-lhe 
também poder beneficiar da bolsa 1.ª opção.
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Localização
A Universidade Europeia dispõe de 
uma excelente localização com um 
conjunto de acessos que permite  
ao estudante escolher a forma mais 
cómoda e adequada para chegar  
ao campus.

Metro
 ˺ Estação de Carnide – Linha Azul

Carris
 ˺ 726 | Pontinha (centro) – Sapadores
 ˺ 729 | Bairro Padre Cruz – Algés
 ˺ 768 | Quinta Olival – Cidade Universitária
 ˺ 202 | Linda-a-Velha – Cais do Sodré  
(Rede da Madrugada)

Vimeca Transportes
 ˺ 143 | Amadora Este – Pontinha
 ˺ 128 | Dolce Vita – Colégio Militar 
 ˺ 165 | Dolce Vita – Colégio Militar  
(Rede da Madrugada)

Rodoviária de Lisboa
 ˺ 210 | Caneças – Colégio Militar
 ˺ 205 | Odivelas – Colégio Militar
 ˺ 231 | Dolce Vita – Pontinha 

Parques de estacionamentos
 ˺ Universidade Europeia: 42 lugares
 ˺ Casa do Artista: 120 lugares

Coordenadas Geográficas
 ˺ 38’’ 45’ 36.06º N | 9’’ 11’ 37.53º W 

Hospital
da Luz

C. C. Colombo

Casa do Artista
Teatro Armando 

Cortez
Pontinha

Carnide

Av
. M

al
. T

ei
xe

ira
 R

eb
el

o

Av. Lusiada

Estrada da CorreiaIC17

Quinta do Bom Nome
Estrada da Correia, N.º 53
1500-210 Lisboa

808 203 544
elpme@europeia.pt
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