Sejam bem-vindos!
É com muita satisfação que damos início à edição da newsletter destinada aos
nossos diplomados.
Os alumni são para todos nós, docentes e não docentes da ESGHT, amigos de longa
data com os quais pretendemos manter o contacto e a partilha.
A newsletter tem como objetivo dar a conhecer o que nesta vossa casa se vai
passando. Mas também gostaríamos de receber notícias vossas, pelo que
sugerimos que nos enviem sugestões, pedidos de informação ou simplesmente que
nos contem o que têm andado a fazer. A equipa da Unidade de Apoio às Saídas
Profissionais e Alumni fica a aguardar as vossas mensagens para o endereço
esght@ualg.pt.
Aconteceu
Semana do Marketing 3 a 11-04-14
Nesta iniciativa foram realizados diferentes seminários que
contaram com a presença de figuras de destaque do marketing
nomeadamente do publicitário Gonçalo Morais Leitão. Ver fotos...
Evento RH+: Recursos Humanos Positivos 26-03-14
Organizado pelos alunos da unidade curricular de Gestão de
Recursos Humanos das licenciaturas. Neste evento participaram
pequenas empresas da região que mostraram o que de excelente
por cá se faz. Ver fotos...
Seminário Internacional Empresa e Futuro 17-03-14
Este seminário contou com a participação de alumni da ESGHT e
teve como objetivos partilhar os valores inerentes ao sucesso das
pessoas que acima de tudo acreditaram e reforçar junto da
juventude e dos empresários os processos estratégicos para a
valorização do esforço empreendedor. Ver fotos...
Dia Aberto da UAlg 27-02-14
Neste dia a Universidade abriu as suas portas aos alunos das
escolas básicas e secundárias do Algarve e Alentejo. A ESGHT
recebeu a visita de cerca de 300 alunos. Ver vídeo...

Vai acontecer
V Postgraduate Conference 2014 11-07-14
Importante momento de encontro para mestrandos, doutorandos e
recém-doutorados promovendo o debate de ideias numa perspetiva
multidisciplinar que já vai na 5.ª edição. Ler mais...
Conferência Internacional Tourism and Management Studies 26 a 29-11-14
Este ano dedicada ao tema "Novos desafios, estratégias e tendências".
Ler mais...

Mestrados
Atualmente a ESGHT oferece seis
mestrados:
Direção e Gestão Hoteleira;
Fiscalidade;
Gestão de Recursos Humanos;
Línguas Aplicadas às Ciências
Empresariais;
Marketing Turístico;
Turismo e Culturas Urbanas.
Em funcionamento desde
2010/2011, os mestrados contam
com 176 alunos inscritos no
presente ano letivo.
Ver provas académicas realizadas...

Testemunho de Noémia Cruz
Mestrado em Gestão de Recursos
Humanos
Coordenadora de Recursos
Humanos no Grupo Pestana
O curso de uma forma geral tem
vindo ao encontro das minhas
expetativas. O plano curricular
mostrou-se adequado e conta com o
incansável apoio e acompanhamento
dos docentes. Numa perspetiva
positiva de inovação e criatividade, o
curso tem conciliado as teorias às
práticas tão necessárias na gestão
das pessoas (maio, 2013).

Breves
• O período de candidatura aos mestrados da ESGHT, edição 2014/16, decorre de
maio a julho. Ver mais informações sobre os mestrados...
• O Portal do Emprego da UAlg foi lançado em setembro último e visa atender não só
as necessidades dos seus estudantes como as das empresas. Ler mais...
• A ESGHT já tem duas revistas científicas indexadas: a Tourism & Management
Studies e a Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal. Ler mais...
• Um grupo de docentes da área da contabilidade lançou recentemente dois livros:
Relato Financeiro e A Profissão de Técnico Oficial de Contas. Ler sinopse das obras...
• Ouça-nos no programa Check-in da Rádio Universitária do Algarve (RUA 102.7),
realizado e emitido todas as 4.ªs feiras, às 10h15m, 13h15m e 17h15m. Ouvir...

Curiosidades
A UAlg e a ESGHT têm vindo a
promover a qualificação académica
e a mobilidade social
No âmbito do estudo “Conceção e
operacionalização de um dispositivo
de monitorização da trajetória
académica e de inserção de
diplomados da Universidade do
Algarve”, apresentado em dezembro
de 2013, foi aplicado um inquérito
aos diplomados da UAlg entre 2004 e
2011 cujos resultados demonstram a
importância desta universidade na
promoção da qualificação académica
e da mobilidade social.

Ao nível da qualificação académica,
apenas 18,5% e 12,9% dos pais dos
diplomados da UAlg e da ESGHT,
respetivamente, possuem o ensino
superior. Ao nível da mobilidade
social, no momento da entrada no
curso superior, 47,8% e 38,3% dos
diplomados da UAlg e da ESGHT,
respetivamente, pertenciam a
famílias enquadradas nas duas
classes socioprofissionais mais
elevadas do estudo, “Empresários,
dirigentes e profissionais liberais” e
“Profissionais técnicos e de
enquadramento”. Atualmente, 72%
dos diplomados da UAlg inserem-se
nas duas classes acima mencionadas.

O que estão a fazer os primeiros diplomados
da ESGHT?
Os primeiros diplomados da ESGHT obtiveram o
grau de bacharel em Gestão em 1989.
Atualmente ocupam lugares de destaque em
diversas organizações como se pode comprovar
pelos seguintes exemplos:

• Maria José Vaz: Responsável Regional (Algarve)
do Programa Operacional Potencial Humano
(POPH) do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN).
• Maria Teresa Bispo: Administradora do Grupo
AlgarveResorts sendo responsável pelo
Departamento de Marketing e pelo Departamento
Financeiro.

• Dulce Sousa: Inspetora Tributária da
Autoridade Tributária e Aduaneira.
• Henrique Pires: Assessor da Direção nas áreas
de Ambiente e Controlo e Planeamento de
Investimentos da ANA, Aeroportos de Portugal,
SA (Faro) e Prof. Adjunto a tempo parcial na
ESGHT.
• José Santos: Técnico Oficial de Contas e Sóciogerente da empresa Proficiência, Lda.
• Manuel Geraldo: Gerente Bancário da Caixa
Económica Montepio Geral e Prof. Adjunto a
tempo parcial na ESGHT.
• Maria da Graça Madeira: Diretora Financeira da
Sociedade do Golfe da Quinta do Lago, SA.
• Maria José Apolónia: Diretora Administrativa e
Financeira das empresas MSCAR, SA e GMS-Store,
SA do Grupo Marques da Silva.

Ligações úteis:
http://esght.ualg.pt/home/pt
https://www.facebook.com/esght.ualg

Jantar comemorativo do 20.º aniversário de curso em
que estiveram presentes diversos docentes.

