
MBA individual MBA com amigos

Formato
Estude para o MBA em Administração e 

Gestão de Empresas de forma individual e ao 
seu próprio ritmo.

Forme uma equipa com até 5 membros do 
seu ambiente pessoal: família ou amigos que 
desejem, juntamente consigo, estudar para 

um MBA em Administração e Gestão de
Empresas.

MBA com equipa
internacional

A ENEB irá designar uma equipa de 5 pessoas 
de diferentes países e percursos laborais com 
a qual deverá trabalhar, o que irá fomentar o 
debate, a capacidade crítica e a necessidade 

de chegar a acordos.

As datas de entregas das atividades
individuais serão as que decidir; para as

atividades de grupo serão as acordadas com 
a sua equipa designada.

No momento da matriculação.

Nos temas individuais, estes serão aprovados
apresentando um trabalho final prático. Em temas 
de grupo, você e os seus amigos deverão realizar 
uma apresentação e exposição através do Zoom.

Para os temas de grupo, organize-se com os
seus amigos para realizar as apresentações e

exposições requeridas. Para os individuais, estude 
ao seu próprio ritmo, em função das suas 

necessidades.

Os temas individuais são aprovados apresentando 
um trabalho final prático. Nos temas de grupo, você 

e os seus equipe deverão realizar uma
apresentação e exposição através do Zoom.

Para os temas de grupo, organize-se com os
seus amigos para realizar as apresentações e

exposições requeridas. Para os individuais, estude 
ao seu próprio ritmo, em função das suas

necessidades.

As datas de entrega das atividades individuais 
serão as que decidir; para as atividades de grupo 

serão acordadas com os seus amigos.

Flexível
Sempre e quando acordado

com os seus amigos.

Não há datas exatas
Finalizará quando apresentar todos os trabalhos individuais e todas as atividades de grupo.

Avaliação

Planeamento
do curso

Cada assunto é aprovado através da
apresentação de um trabalho final prático

e individual.

Datas de entrega das
atividades de avaliação

As datas de entrega serão as que decidir.

Datas de Início Flexível
Sempre que quiser.

Datas de Finalização
Não há datas exatas

Finalizará quando apresentar
os 13 trabalhos individuais.

Duração Até 18 meses
(+ 6 meses de prorrogação gratuita caso necessite)

Diploma final

Diploma de MBA - Mestrado em Administração e Gestão de Empresas
+ Diploma de Especialização em Coaching e PNL

+ Business English Program (opcional).

Todos eles endossados e certificados pela Universidad Isabel I.

Planeie o seu próprio calendário, defina os 
seus próprios horários e estude ao seu ritmo 
em função das suas necessidades, dispondo 
de professores disponíveis 24/7 e 365 dias 

por ano.

Temas
de Grupo Nenhum

Temas
Individuais

13 8

5

A MBA QUE SE
ADAPTA A SI


