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Evandro Guimarães, Examinador de Trânsito no DETRAN Rio de Janeiro 

 

O Mestrado em SIG junta duas componentes muito importantes, a Gestão e os Sistemas de Informação.  

…Trabalhar com casos práticos e casos reais é um grande desafio. Eu tive essa oportunidade no Mestrado 

em SIG do ISCAC. 

É um mestrado que exige dedicação e estudo. 

O Mestrado em SIG é uma ótima opção para si. Terei o maior gosto em lhe chamar meu/ minha colega! 

(texto integral em  https://drive.google.com/open?id=0B6SAjXHUwyi5WjBmREZqZUZFdTg ) 
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Paulo Pereira, Coordenador do Depto. de Sistemas de Informação e Qualidade na JOBRA 

 

 

 

Inscrevi-me no Mestrado em SIG com o intuito de adquirir conhecimentos que fizessem a ponte entre os sistemas 

de informação e a gestão. Foi uma aposta ganha! 

Com um Plano Curricular atual, os conhecimentos transmitidos preparam-me para os desafios presentes e 

futuros, através de um ensino personalizado e de uma grande proximidade com o corpo docente. 

Sendo trabalhador-estudante, foi importante que muitos dos projetos realizados me tenham permitido, não só 

a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, mas também a criação de soluções e melhorias para a organização 

onde já colaborava. Foi fantástico! 

Iniciei-me na investigação ainda no decorrer da componente letiva e os contactos tidos possibilitaram-me o convite para novos desafios 

profissionais e académicos. 

O percurso é exigente, mas recompensador a todos os níveis. 

Apesar da dimensão, o ambiente é familiar. Irás sentir-te tão confortável como em casa. 

 

 

 

 



 

Nádia Valls de Almeida, Quality Assurance Engineer na Whatchful Software 

 

 

Um ano após ter concluído a minha licenciatura em Informática de Gestão no ISCAC, senti a necessidade de 

aumentar e continuar a minha formação com um Mestrado. A necessidade de obter ainda mais conhecimento nesta 

área por razões pessoais e profissionais levou-me a ser aluna da primeira edição do mestrado em sistemas de 

informação de gestão, que me atraiu pelo plano curricular, pois senti que era uma extensão da minha licenciatura. 

Foi a escolha certa pois contei com a visão prática da realidade dos sistemas e tecnologias de informação, aliadas 

corpo docente que sempre se demonstrou próximo, flexível e disponível, desafiando os alunos com aulas práticas e 

trabalhos de grupo que permitiam juntar alunos com experiências profissionais diferentes. 

Estou certa de que o Mestrado me ajudou imenso para estar na posição profissional em que estou hoje e 

potenciou ainda mais o meu interesse pela área. 

 

 

 

 

 

 



 

Rémy António, IT Specialist na SMARTIDIOM 

 

 

O mestrado em Sistema de Informação de Gestão no ISCAC| Coimbra Business School foi uma escolha 

lógica no meu percurso académico. O mestrado em SIG possui um corpo docente de grande qualidade, com a 

maioria dos professores com experiência,  grande expertise nas áreas que lecionam e que nas áreas 

tecnológicas se preocupam que os conhecimentos que os alunos adquirem sejam o mais próximo das 

necessidades das empresas que precisam de profissionais com competências informática e de gestão.” 

O mestrado em SIG responde às necessidades de um gestor que quer aprofundar conhecimentos na área 

da Informática ao informático que precisa de conhecimento na área da Gestão e por fim é um complemento 

a licenciatura de Informática de Gestão do ISCAC. 

Outra qualidade deste mestrado é a relação professor-aluno, sendo que existe um ambiente agradável, onde o corpo docente se preocupa 

com a transmissão de conhecimento e se mostra disponível em horários mais alargados para que os alunos que trabalham possam tirar dúvidas.  

Por fim o ISCAC possui boas instalações e está sempre aberto para que os alunos possam usufruir do espaço para estudo e trabalhos. 

 

 

               

 

 



 

Nádia Medeiros, PhD Student at UC 

 

 

 

Frequentei o Mestrado em Sistemas de Informação de Gestão, optando pelo ramo de Logística. Além de uma formação 

sólida em diversas áreas como, técnicas de apoio à decisão, planeamento e distribuição, otimização de recursos e 

empreendedorismo este mestrado também permitiu ter uma primeira abordagem acerca de metodologias de investigação 

científica e o contato com investigadores de variadas disciplinas.  

Neste momento sou aluna do programa doutoral em Ciências e Tecnologias da Informação no Departamento de 

Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, tendo iniciado o meu percurso como investigadora no Centro de 

Informática e Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

José Simões, AT – Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

 

Apesar de os meus pais me terem incentivado e dado todas as condições para poder tirar uma licenciatura na minha 

juventude (a altura que seria normal) o desejo de emancipação precoce impediu a continuação dos estudos académicos. 

Refiro estudos académicos e não simplesmente estudos porque o ingresso na carreira técnica da atual AT – Autoridade 

Tributária e Aduaneira (ex – DGCI), implicou uma necessidade de atualização permanente na área da fiscalidade e da 

informática, esta última por ser uma área que sempre me cativou e na qual me tornei um autodidata aficionado. 

A falta de uma licenciatura nunca limitou o meu trabalho, nem a minha carreira, mas senti sempre um desejo de saber 

mais sobre as duas áreas a que me dediquei – Informática e Fiscalidade. 

Ao descobrir que o ISCAC ministrava uma Licenciatura em Informática de Gestão (e até era em horário pós-laboral) não hesitei e, já com 

um filho a frequentar o ensino superior e duas filhas a caminho, recomecei os meus estudos académicos. 

A Licenciatura em Informática de Gestão serviu apenas para me despertar o desejo para uma formação mais consistente e elaborada, isto 

é, uma formação que fosse mais adequada e integrada com as minhas áreas de interesse e que ao mesmo tempo permitisse uma evolução mais 

abrangente, em que o formando pudesse evoluir e orientar a aquisição dos seus conhecimentos até ao limite da sua imaginação. 

Foi tudo isso que fui descobrir no Mestrado em Sistemas de Informação de Gestão.  

Um mestrado que foi acreditado no momento em que procurava o complemento ideal para a minha licenciatura e, por isso, tive a sorte (e 

o prazer) de fazer parte do grupo dos pioneiros em MSIG. 

Hoje considero-me um homem de sorte por não ter ingressado numa qualquer licenciatura na minha juventude (como era a vontade dos 

meus pais) mas por ter tido um percurso de vida que me moldou e me orientou para uma formação estruturada que me encheu de conhecimento, 

é certo, mas também de prazer e de satisfação ao dizer que sou… 



 

Sónia Rocha, Mestranda em SIG (com Projeto realizado na Glintt) 

 

 

Chamo-me Sónia Rocha, licenciei-me em Gestão de Empresas, no ISCAC. Após terminar a licenciatura, pensei logo 

que a próxima etapa seria o mestrado. No entanto a grande questão era em que área ia arriscar, se numa área já 

conhecida, ou seja, especializar-me em Gestão ou optar por uma área desconhecida.  

Na hora de escolher, optei pelo mestrado em Sistemas de Informação de Gestão, uma área desconhecida, mas o 

pensamento sempre foi completar a área de formação anterior (Gestão de Empresas). Foi um grande desafio, pois não 

era uma área em que estava familiarizada. 

O ano letivo correu bem, sempre com o auxílio dos professores e dos colegas. Pelo facto da licenciatura ter sido 

em Gestão, tenho de salientar que os professores tiveram sempre em conta que a anterior área de formação não era 

de informática, estando sempre disponíveis para possíveis dúvidas. A maioria dos colegas de mestrado estando familiarizados com alguns temas 

sempre se mostraram disponíveis para auxiliar, este fator foi essencial para a realização do ano letivo. Embora se pense que o mestrado é só para 

os alunos de informática, tenho de discordar porque existiram cadeiras em que o nível de dificuldade foi igual para ambos. O mestrado em SIG 

permitiu abordar várias áreas de conhecimento e em determinadas cadeiras foram apresentados testemunhos de convidados com experiencia e 

de sucesso. 

Na minha opinião o mestrado em SIG completa qualquer área de formação, a cooperação entre colegas e professores, o trabalho e a 

dedicação permitiu concluir ano letivo sem grandes dificuldades. 

 

 


