Curso Não Conferente de Grau (CÑCG)

FINANÇAS & CONTABILIDADE
Ano letivo 2021/2022
(1.ª Edição)

PÚBLICO-ALVO
OBJETIVOS
➢ Responder às necessidades de formação
na área de Finanças e Contabilidade,
oferecendo conteúdos atualizados das
diferentes
técnicas,
métodos
e
abordagens de análise;
➢ Proporcionar uma formação sólida e
atualizada que permita ao futuro
profissional exercer uma atuação eficaz
nos diferentes contextos de Finanças e
Contabilidade, e capacitá-lo para a prática
de investigação nas diversas áreas de
Finanças e Contabilidade;
➢ Formar quadros superiores de empresas,
públicas e privadas, dos sectores
industrial, financeiro e de serviços, de
Organismos Estatais e outras instituições
públicas ou privadas, com elevada
capacidade técnica nas áreas de Finanças
e Contabilidade, por forma permitir o
desenvolvimento
das
necessárias
competências, para o reforço da
competitividade das empresas e para
enfrentar os desafios do mercado.

➢ Estudantes que pretendam uma continuidade de
estudo nas áreas;
➢ Alumni e outros interessados que desejam
aprofundar o conhecimento nas áreas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
O curso fornece competências avançadas em várias subáreas de Finanças e Contabilidade preparando os estudantes
para uma carreira profissional como quadros superiores e
desempenho de funções de direção em empresas nos
sectores da indústria, da banca comercial, banca de
investimento, da atividade seguradora, da consultoria e
demais serviços, como também nos vários organismos da
administração pública e noutras instituições públicas ou
privadas.

FASES DE CANDIDATURA E PROPINA
CANDIDATURA
exclusivamente
online
https://candidaturas.ubi.pt/online/loginCandidatura.aspx?ref=N

FUNCIONAMENTO

em

1.ª Fase: 31 de maio a 25 de junho 2021;
2.ª Fase: 28 de junho a 10 de setembro 2021.

➢ Número mínimo
funcionamento: 10;

de

alunos

para

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

➢ Número máximo de alunos: 20;

- Cópia de documento de identificação (opcional para candidatos nacionais);

➢ As aulas vão decorrer em regime diurno em
horário a divulgar assim que possível.

- Curriculum Vitae;
- Cópia de certificado de habilitações.
PROPINA (anual):
€ 900 (atuais alunos da UBI / antigos alunos da UBI)
€ 950 (novos alunos)
CONDIÇÕES DE MATRÍCULA/INSCRIÇÃO: a
corresponde aos 60 ECTS do plano de estudos.

CONTACTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Coordenação do Curso:
Prof.ª Doutora Zélia Serrasqueiro
(zelia@ubi.pt)
+ info:
http://www.ubi.pt/Curso/1099

matrícula/inscrição

