
Mestrado em Gestão 

ON-THE-ROAD



O que é?

O Mestrado em Gestão ON-THE-ROAD é um Programa prático transversal, que

envolve as diferentes Unidades Curriculares e que gera sinergias no triângulo ESTUDANTES

– DOCENTES – EMPRESAS.

Os estudantes são convidados pelos seus professores a explorar a resposta a questões dos

diferentes âmbitos da Gestão, no coração das empresas visitadas, e desafiados pelas

empresas a propor uma solução para um problema.

Ao longo do ano letivo, momentos de natureza diversa permitem desbravar terreno nas

empresas e promovem a busca das respostas, a sua análise crítica em grupo e discussão

com professores e dirigentes empresariais, num trilho rico em experiências.



Objetivo

s

O Programa Mestrado em Gestão ON-THE-ROAD apresenta os seguintes 
objetivos:

 Inovar no ensino da Gestão

 Promover uma maior integração das Unidades Curriculares do Curso

 Facilitar a compreensão da Gestão na sua unidade e nas suas diferenças

 Aproximar os estudantes das empresas 



Benefícios para os Participantes:

 Visão ampla, integrada e real da Gestão nas suas diferentes 

dimensões

 Criação de relação com as empresas e os seus dirigentes

 Reforço da componente prática da aprendizagem

 Avaliação dos conhecimentos mais associada à realidade 

empresarial

Benefíci

os



Caracterizaç

ão
O Programa Mestrado em Gestão ON-THE-ROAD apresenta as seguintes 
caraterísticas gerais:

 Duração do Programa para os participantes: 1 ano letivo (outubro a maio)

 Unidades Curriculares envolvidas: 1º semestre – Estratégia Empresarial, Inovação e 

Empreendedorismo, e Marketing Empresarial; 2º semestre - Análise de Relatórios e 

Contas, Gestão de Recursos Humanos, e Negócios Internacionais

 Dimensão de cada grupo: 15 estudantes

 Subgrupos de trabalho: 3 ou 4 elementos

 Questões de trabalho: levantadas pelos docentes das UC’s envolvidas e pelas empresas 

visitadas

 Avaliação: o docente de cada UC determina a contribuição (%) do trabalho desenvolvido 

no Programa para a avaliação 

 Partes com envolvimento ativo: 

• Estudantes do Mestrado em Gestão UPT

• Docentes do Mestrado em Gestão UPT

• Equipa ON-THE-ROAD (OTR)

• 4 Empresas (2 por semestre)/ Dirigentes empresariais



Caracterizaç

ão

Ações integrantes do Programa:

 2 Reuniões Equipa OTR/ Docentes

 1 Sessão de Arranque 

 4 Visitas a Empresas

 6 Sessões de Trabalho 

 2 Sessões de Apresentação realizadas pelos estudantes 

 1 Almoço de Encerramento



Quem ouve esquece, 

quem vê lembra

quem faz aprende.

Confúcio
EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM ÚNICAS


