
 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Inês Esteves Cardoso, prestará 

provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de 

Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão de Marketing com um 

trabalho subordinado ao tema: Desenvolvimento do Projeto Over - The Top para 

o Sporting Clube de Braga, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Arguente 

Prof. Doutor Daniel Sá – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de dezembro, pelas 10h30, no campus do IPAM 

Porto. 

 

Porto, 23 de novembro de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Ana Sofia Santos, prestará 

provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de 

Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão de Marketing com um 

trabalho subordinado ao tema: A Intenção de Compra de Uma Formação Em 

Saúde Integral por Profissionais de Saúde: Estudo de Caso: Emac – Escola de 

Saúde Integral, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Cidália Neves – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de dezembro, pelas 11h30, no campus do IPAM 

Porto. 

 

Porto, 23 de novembro de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Hélder de Sousa Barreiros 

Monteiro, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Plano de Comunicação 

Integrada de Marketing para a Área de Formação da Empresa Avós & Netos, 

sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Cidália Neves – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Arguente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de dezembro, pelas 16h00, no campus do IPAM 

Porto. 

 

Porto, 23 de novembro de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Joana Maria Pina da Costa e 

Silva, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: A Interação dos 

Seguidores de Instagram no Sector do Fast Fashion: O caso da H&M, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Cidália Neves – Presidente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de dezembro, pelas 17h00, no campus do IPAM 

Porto. 

 

Porto, 23 de novembro de 2021 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 


