
Respostas às Questões colocadas pela revista PC Guia 

- A vossa oferta formativa na área das tecnologias da informação 
incluía já as licenciaturas em Gestão de Sistemas e Computação 
(GSC) e em Sistemas e Tecnologias da Informação (STI). Há quanto 
tempo dispõem destas licenciaturas? 
 

AA: A licenciatura em STI iniciou-se em Outubro de 2009. Vai fazer 3 anos. A 

licenciatura em GSC tem tantos anos como a Universidade Atlântica (UAtla). De facto, 

embora com outro nome, foi uma das licenciaturas oferecidas no momento de arranque 

da Universidade. Como a Universidade abriu portas em 1996 então GSC tem cerca de 

16 anos de vida. 

- Quantos alunos já passaram por estas duas licenciaturas? 
AA. As licenciaturas do Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (DCTIC) da Universidade Atlântica receberam ao longo do seu historial 

cerca de 550 alunos, sem considerar as intenções de inscrição já registadas na secretaria 

escolar, para o ano lectivo 2012 / 2013. De facto, o DCTIC tem proporcionado a muitos 

alunos a possibilidade de se valorizarem profissionalmente. Por esse facto, 

consideramos que temos desempenhando um papel relevante para a sociedade e para a 

economia locais, papel esse reconhecido pelos nossos alunos e, ainda muito 

recentemente, pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. 

- Qual a taxa de empregabilidade de cada uma delas? 
AA: Os nossos inquéritos a antigos alunos de GSC, bem como os contactos que temos 

com eles através das várias redes sociais, indicam-nos que a taxa de empregabilidade se 

aproxima dos 100%. Quanto à taxa de empregabilidade de antigos alunos de STI, só no 

próximo ano a poderemos avaliar uma vez que só em 2012 sairão os primeiros 

licenciados. 

- Têm notado uma procura crescente por estas áreas de formação 
nos últimos anos? Se sim, qual o aumento verificado? 
AA: Com base nos números registados nas bases de dados da secretaria escolar da 

Universidade a procura pelas licenciaturas do DCTIC tem oscilado ao longo do tempo; 

Já tivemos anos lectivos cujas inscrições se aproximaram das 4 dezenas mas também já 



tivemos anos em que a procura foi inferior. Todavia, desde 2009, ano em que arrancou a 

licenciatura em STI, que a procura se tem mantido na casa das 3 dezenas e meia de 

novos alunos matriculados nos cursos do DCTIC. 

- Qual o perfil do aluno destas licenciaturas? 
AA: De uma forma geral o aluno que nos procura tem mais de 23 anos e reside ou 

trabalha na zona geográfica de Oeiras, Amadora ou Sintra. Precisa de ser reconhecido 

do ponto de vista profissional e já trabalha em áreas relacionadas com as TIC. Todavia, 

nota-se que o aluno que escolhe fazer a licenciatura em STI é alguém que procura 

conhecer os fundamentos das TIC bem como as tecnologias que o poderão ajudar no 

desenvolvimento de aplicações web. Digamos que o aluno que escolhe STI é alguém 

que acima de tudo gosta da tecnologia e quer trabalhar com ela, mais do que com outras 

pessoas. Por outro lado, o aluno que se interessa pela licenciatura em GSC tem por 

objectivo vir a gerir projectos informáticos que exigem não apenas o conhecimento das 

tecnologias e das ferramentas/metodologias de desenvolvimento mas também 

conhecimentos de economia e gestão organizacional. Em síntese, STI é um curso 

focalizado na tecnologia e GSC é um curso mais abrangente, consentâneo com uma 

visão mais alargada dos sistemas de informação. 

- O que diferencia a formação dada pela Universidade Atlântica de 
outras licenciaturas semelhantes? 
AA: Para além da juventude e qualidade e do corpo docente, com forte ligação às 

empresas, há um aspecto que os nossos alunos consideram nuclear para aproveitarem ao 

máximo os cursos do DCTIC. Falo do conceito de Proximidade. E refiro-me não só à 

proximidade geográfica mas, acima de tudo, à proximidade entre o professor e o aluno, 

entre o aluno e o coordenador do curso, e, entre o coordenador do curso e o Sr. Reitor. 

As portas dos gabinetes dos Professores estão abertas. A qualquer hora o aluno nos pode 

contactar; fisicamente, por correio electrónico, através do skype, ou outra ferramenta 

que o aluno considere apropriada. Este facto permite ir fazendo pequenos ajustamentos 

em praticamente todas as variáveis com influência na qualidade do ensino / 

aprendizagem. Falo de ajustamentos na profundidade de certas matérias, nos horários, 

nas datas dos testes e de outros momentos de avaliação, no próprio sistema de 

avaliação, enfim, há um diálogo muito profícuo entre todos os agentes envolvidos. É 



evidente que isto só é possível porque não somos uma Universidade grande. Mas 

queremos ser uma grande universidade para todos aqueles que nos procuram! 

- A introdução do mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias 
da Informação surge nesta altura porquê? 
AA: Acima de tudo, a oferta deste ciclo de estudos por parte do DCTIC, é consequência 

da detecção de uma oportunidade de mercado existente nas zonas geográficas sob a 

nossa influência, ou seja, nas zonas de Oeiras, Amadora e Sintra. Na verdade, queremos 

valorizar os nossos antigos alunos e outros que considerem o mestrado em Gestão de 

STI do DCTIC, relevante para o desenvolvimento e aprofundamento das suas carreiras 

profissionais. Mas também resulta de uma necessidade de desenvolvimento da 

investigação científica no DCTIC. Na verdade, hoje, a sobrevivência das universidades 

passa pelo desenvolvimento da sua capacidade para realizar projectos de investigação 

científica. E este mestrado vem dar um contributo nesse sentido, na medida em que 

teremos mais alunos a desenvolver teses de mestrado e a colaborar com os nossos 

Investigadores! 

- O seu objectivo será complementar e reforçar a formação dada 
nas duas licenciaturas de que já dispunham? De que forma? 
AA: O plano de estudos está claramente estruturado em cinco áreas de conhecimento 

que ao longo de oito trimestres permite ao aluno adquirir um conjunto relevante de 

capacidades. Falo da área inerente ao ciclo de vida dos sistemas de informação, da área 

das tecnologias de informação e comunicação, da área das aplicações informáticas mais 

relevantes utilizadas por grande parte das organizações, da área da economia e gestão de 

recursos escassos, e finalmente, da área de conhecimento que proporciona aos alunos 

desenvolver a sua dissertação de mestrado. Trata-se de um projecto ambicioso mas 

ajustado às necessidades dos mercados. Em todas estas áreas os conteúdos foram 

pensados de forma a aprofundar e complementar os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos de ambas as licenciaturas do DCTIC, para que eles possam vir a planear, 

desenvolver e explorar sistemas de informação organizacionais de forma eficaz e 

eficiente. 



- Qual ou quais as mais-valias para os alunos ao frequentarem 
este mestrado? 
AA: Com base num estudo que pode ser consultado no site da Gartner, empresa muitas 

vezes citada pelos vários agentes ligados ao sector de actividade inerente aos STI, para 

que o gestor de STI possa garantir o alinhamento dos STI com o negócio da 

Organização, dever dispor de boas capacidades de comunicação e de negociação, boas 

capacidades técnicas/tecnológicas, e boas capacidades de gestão de projectos incluindo 

a sua análise qualitativa e quantitativa. Felizmente, todas estas e mais algumas 

capacidades, são oferecidas pela frequência e aproveitamento nas unidades curriculares 

que fazem parte do plano de estudos do mestrado em Gestão de STI da UAtla, que pode 

ser consultado na página do DCTIC (http://dctic.wikidot.com/mestrado-em-gsti). 

- Quantos alunos esperam receber neste primeiro ano lectivo? 
Qual a capacidade máxima por ano? 
AA: Podemos admitir até 25 alunos. Quanto ao número de alunos que esperamos 

receber apetece-me citar aquela célebre frase “Prognósticos? Só no fim!”. 

Honestamente, eu ficaria muito contente se pudéssemos abrir o primeiro ano do 

mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, ainda que com menos 

alunos do que o numero máximo permitido! 

- A situação económica do país tem, de alguma forma, afectado o 
crescimento do número de alunos a formar-se nestas áreas? De 
que forma? 
AA: Temos constatado situações de sinal oposto. É certo que a crise tem gerado 

desemprego. O desemprego gera dificuldades financeiras para se fazer face ao 

investimento nestes projectos de formação. Nesta perspectiva, a procura dos nossos 

cursos tenderia a diminuir. Por outro lado, a necessidade de obter novas competências 

que são valorizadas pelo mercado de trabalho leva as pessoas a procurar os nossos 

cursos que são vistos como muito positivos numa perspectiva de empregabilidade 

futura. Tudo somado, o DCTIC tem conseguido passar pela crise com alguma 

tranquilidade. 



- No final das licenciaturas em TI os alunos têm algum estágio 
proporcionado por intermédio de parcerias entre empresas e a 
Universidade? 
AA: Os nossos cursos funcionam em regime de pós-laboral e a maioria dos alunos tem 

mais de 23 anos. Ainda assim, temos alunos que fazem estágios em empresas como 

trabalhos de fim de curso. A Universidade fomenta esse tipo de abordagem. 

- Continua a haver boas saídas profissionais para estas áreas em 
Portugal? Porquê? 
Penso que a área das TIC tem sido um dos sectores de actividade económica com maior 

oferta de trabalho. Todavia, é necessário fazermos actualizações de conhecimento 

frequentes para que nos possamos manter à tona. Sem esse esforço, tudo o que 

assimilamos durante anos poderá ficar em risco de, rapidamente, se desvalorizar 

significativamente. 

- Tencionam apostar em mais algum curso ou mestrado na área 
tecnológica? 
Estamos a trabalhar no lançamento de outros projectos educativos relacionados com a 

área dos sistemas e tecnologias de informação. Todavia, só os poderemos divulgar 

quando forem aprovados pelas entidades competentes. 
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