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AUDITORIA
E FINANÇAS
Apresentação e objetivos
O Mestrado em Auditoria e Finanças (MAF) tem como
objetivo proporcionar uma formação profunda e rigorosa
conferente de competências científicas e técnicas a todos
os que exerçam ou pretendam vir a exercer atividades
profissionais nas áreas de auditoria e finanças e/ou
aprofundar competências já adquiridas aliando o saber
pensar ao saber fazer, de acordo com as necessidades
das organizações.

O mestrado decorre da experiência da interligação com
as organizações, assentando numa filosofia profissão/
formação e no binómio qualidade da qualificação/perfil
de competência adequadas. O MAF procura proporcionar
especializações na área da auditoria e finanças, através de
uma adequada preparação científica e fomentando linhas
de investigação aplicáveis na resolução das incessantes
necessidades das organizações.

1.º ANO - 1.º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

Destinatários
O Mestrado em Auditoria e Finanças destina-se essencialmente a completar a formação de primeiro ciclo proporcionada por uma licenciatura em Gestão de Empresas,
Contabilidade, Auditoria ou Economia, ou possuidores
de outras licenciaturas equivalentes consideradas pela
Coordenação Científica como adequadas à frequência
do curso. Trata-se de um Mestrado de natureza profissionalizante, tendo em vista garantir que os estudantes
que concluam este curso potenciem as suas perspetivas
de empregabilidade e de carreira futura.

UNIDADES CURRICULARES

05

Gestão Fiscal

05

Tópicos Avançados de Finanças

05

Tópicos Avançados de Contabilidade
Financeira

05

05

Direito das Sociedades e dos Valores
Mobiliários
Avaliação de Empresas

05

Governação de Sociedades

05

Metodologias Estatísticas de Apoio
à Decisão

05

05

Contabilidade do Setor Público e de
Entidades Sem Fins Lucrativos

Metodologia de Investigação

05

Instrumentos Financeiros de Gestão
de Risco

05

Auditoria Interna e Operacional

05

2.º ANO - 1.º SEMESTRE

2.º ANO - 2.º SEMESTRE
ECTS

Projeto de Investigação

05

Mercados Financeiros e Finanças
Internacionais

05

Dissertação (anual) (a)

UNIDADES CURRICULARES

50

Projeto (anual) (a)

50

Estágio (anual) (a)

50

Estágio (anual) (a)

Titulares de um grau académico superior estrangeiro,
conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo
de Bolonha por um Estado aderente a este Processo.
(a) -

ECTS

Dissertação (anual) (a)

Projeto (anual) (a)

Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;

ECTS

Auditoria Financeira

UNIDADES CURRICULARES

Condições de acesso

1.º ANO - 2.º SEMESTRE
ECTS

Optativa - Os alunos devem optar por uma das unidades curriculares
(Dissertação, Projeto ou Estágio).

