Curso de Mestrado

Avaliação e Gestão de Ativos Imobiliários
Pág.: 1 / 1

Critérios de Seleção e Seriação do Mestrado em Avaliação e Gestão de Ativos Imobiliários
1.

De acordo com as condições específicas de ingresso definidas no Processo NCE/19/1900247 A3ES, serão consideradas
candidaturas de detentores de grau académico superior nacional ou estrangeiro equivalente ao 1º ciclo nas áreas das finanças,
da gestão imobiliária, da gestão, da economia, da contabilidade, da matemática aplicada à economia e à gestão, da engenharia,
do direito e da arquitetura, com experiência profissional mínima de 5 anos e/ou formação anterior nas áreas científicas de
Gestão e Avaliação Imobiliária.
De acordo com a alínea d) do artigo 17º do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 107/2008 de
25 de Junho, são ainda avaliadas outras candidaturas consideradas adequadas pela comissão científica e pedagógica (CACE
elabora parecer sobre os critérios de seriação e envia para análise e aprovação do CTC).
As candidaturas serão analisadas com base na classificação final do 1º ciclo, na análise curricular e numa eventual entrevista, se
necessária para eventuais desempates.

2.

Para efeitos da seriação dos candidatos selecionados é atribuída uma classificação de acordo com a seguinte fórmula:
Classificação = 0,4*A + 0,4*M + 0,2*C
Onde A reflete a afinidade do curso expressa na escala inteira 0‐20, M é a média final do curso expressa na escala inteira 10‐20,
e C é a classificação atribuída numa escala de 0 a 20 ao currículo académico, científico, técnico e profissional.
Grelha de classificação para a afinidade do curso (A)
Grelha de classificação para o currículo académico, científico e profissional (C)
20 - Licenciaturas em áreas afins (ver Nota 1)
20 - Mais de 15 anos nas áreas de Gestão e Avaliação Imobiliária e afins
15 - Bacharelatos /ou Mestrados em áreas afins (ver Nota 1 e 2)
15 - De 10 a 15 anos nas áreas de Gestão e Avaliação Imobiliária e afins
10 - TeSPs em áreas afins (ver Nota 1 e 2)
10 - De 5 a 10 anos nas áreas de Gestão e Avaliação Imobiliária e afins
5 - Outras formações em áreas afins (ver Nota 2)
5 - Até 5 anos nas áreas de Gestão e Avaliação Imobiliária e afins
0 - Licenciaturas/Bacharelatos/Mestrados/TeSPs em outras áreas (ver Nota 2) 0 - Recém Licenciados e/ou outros percursos académicos/profissionais
Nota 1: Áreas dos cursos afins - finanças, gestão imobiliária, gestão, economia, contabilidade, matemática aplicada à economia e à gestão, engenharia, direito e
arquitetura.
Nota 2: Admissão condicionada a aprovação pelo CTC.

3.

Havendo lugar a entrevista, ser‐lhe‐á atribuída uma classificação na escala de 0 a 20. Nestes casos a classificação final deverá
ponderar a entrevista em 30% e a classificação obtida pela fórmula do número anterior em 70%.

4.

A seriação das candidaturas será feita pela Comissão de Acompanhamento do Ciclo de Estudos (CACE) tendo em atenção as
condições específicas de ingresso definidas no Processo NCE/19/1900247 A3ES e os critérios referidos nos pontos anteriores. A
CACE é constituída por docentes do IPT e da ESAI que pertencem também às Comissões de Coordenação do curso MAGAI em
cada uma das instituições. Após a apreciação prévia das candidaturas, a CACE elaborará os pareceres sobre a seriação e
adequação das candidaturas que serão enviados para análise e aprovação do CTC da instituição de ensino superior onde os
candidatos pretendem ser admitidos (IPT ou ESAI).

