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1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Universidade do Algarve

2. Curso em associação:
a. Tipo de Consórcio: Nacional
b. Tipo de Associação: Diploma a ser atribuı́do apenas por uma das Instituições Parceiras (alinea a)
do artº 42º do DL 115/2013)
c. Tipo de Protocolo: Rotativo (gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição
de acolhimento da edição)
d. Instituição coordenadora: Universidade de Évora
e. Instituições parceiras:
 Universidade de Évora
 Universidade do Algarve

f. Instituição de Acolhimento: Todas as instituições parceiras
g. Diretor/Comissão de Curso em associação:
Prof.ª Raquel Lucas - Universidade de Évora
Prof.ª Dulce Antunes - Universidade do Algarve
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3. Apresentação:
O Curso visa formar especialistas no domı́nio da Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar que
pretendam trabalhar no desenvolvimento da produção, ensino e investigação desta área de atividade
e conhecimento. Um mestre em Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar é um especialista
com competência para a intervenção em mercados agro-alimentares, quer no plano da análise do
consumidor, quer na organização e controlo das empresas deste sector, ao nı́vel de qualidade do produto,
da análise de riscos, da análise de aspetos técnicos e económicos, dos circuitos de distribuição e planos
de marketing. Mais especificamente, um mestre em Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar
terá capacidade para analisar os mercados agro-alimentares e propor planos de marketing, organizar
a logı́stica e circuitos de distribuição de empresas agro-alimentares, definir e controlar a qualidade
nutricional, toxicológica e sensorial dos produtos agro-alimentares, propondo métodos de inspeção e
planos de amostragem, analisar riscos e controlar os pontos crı́ticos na cadeia agro-alimentar, definir
os custos e benefı́cios da qualidade agro-alimentar, tendo em conta as polı́ticas e regulamentos e os
aspetos técnicos e económicos do controle de qualidade e analisar o comportamento do consumidor e
a seu processo de decisão.

4. Saı́das Profissionais:
Intervenção em empresas agro-industriais, empresas de distribuição alimentar, associações e organizações de produtores, entidades de promoção e certificação de produtos, associações de desenvolvimento local e regional e associações inter-profissionais e organismos públicos ligados a esta área de
especialização.

5. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre:
 titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;
 Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão cientı́fico competente da instituição de
ensino superior onde pretendem ser admitidos;
 Os detentores de um currı́culo escolar, cientı́fico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cientı́fico competente
da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

ii Condições de acesso ao ciclo de estudos na Universidade de Évora
No caso de finalistas de licenciatura no ato da candidatura, apenas poderão ter no máximo 3
unidades curriculares em falta para conclusão do 1º ciclo à data da seriação, desde que se encontrem
reunidas as condições que garantam aquela conclusão até 15 de novembro do ano letivo em que
ingressam no mestrado/pós-graduação. A admissão e matrı́cula ficam condicionadas à conclusão da
licenciatura, sendo que aos estudantes que não concluı́rem a licenciatura até essa data, a matrı́cula
e inscrições serão anuladas.
Excetua-se do exposto acima os casos dos estudantes detentores de curriculum que revele experiência profissional ou cientı́fica, que possa ser reconhecida pelo órgão cientı́fico competente,
atestando capacidade para realização do mestrado/pós-graduação, desde que o estudante requeira
esse reconhecimento no ato da candidatura.
iii Condições especı́ficas de ingresso no curso
Os candidatos devem ser detentores de: 1 -Um grau académico superior estrangeiro conferido na

Ref. 573.1/2017

Pág. 2/3

sequência de um 1º Ciclo de estudos, desde que organizado de acordo com o Processo de Bolonha
por um estado aderente a este processo; 2 -Um grau académico superior estrangeiro a quem o
Conselho Cientı́fico da Escola de Ciências Sociais reconheça como satisfazendo os objetivos do
grau de licenciado; 3 - Um currı́culo que ateste capacidade para a habilitação ao grau de Mestre,
precedendo apreciação curricular a realizar pelo Conselho Cientı́fico da ECS.

6. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 65%

– Classificação das habilitações: 100%
 Análise curricular: 35%

– Formação complementar na área do curso ou afim: 50%
– Experiência profissional na área do Curso: 50%

7. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 20

8. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 8
9. Propina do ano letivo: 1250.00 e
10. Organização/duração:
a. Duração do mestrado: 3 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do grau: 90
c. Nº ECTS para obtenção do curso de mestrado (conclusão da parte curricular): 60

11. Funcionamento: B-learning
12. Data de inı́cio do curso: setembro de 2017

31 de março de 2017
A Reitora

Ana Costa Freitas
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