
O DESAFIO DE
VENCER NA GESTÃO!

O UBI Management Challenge é uma 
competição aberta à participação dos 
estudantes das diferentes licenciaturas 
e mestrados da UBI (Faculdade de Ciências, 
Engenharia, Ciências Sociais e Humanas, 
Artes e Letras e Ciências da Saúde).

Forma uma equipa com mais dois a quatro 
colegas e assume o lugar do Conselho de 
Administração de uma empresa!

Durante a competição vais colocar 
à prova e demonstrar as tuas capacidades 
de Gestão para obteres superioridade 
competitiva face à concorrência.

UBI INSCREVA
a sua equipa em:
www.sdg.pt/UBI

ATÉ 6 DE 
MARÇO

ACEITA O NOSSO DESAFIO!
SIMULA HOJE PARA GERIRES AMANHÃ!

3ª edição

2015

Patrocinio



Promoção e Inscrições: até dia 6 de Março 2015 

1ª Etapa online: 
Disponibilização da informação da competição às equipas: até dia 10 de Março 
Até às 13 horas do dia 17 de Março – Decisão Experimental

Recomeça a competição…
Até às 13 horas do dia 24 de Março – 1ª Decisão
Até às 13 horas do dia 31 de Março – 2ª Decisão
Até às 13 horas do dia 07 de Abril – 3ª Decisão
Até às 13 horas do dia 09 de Abril – 4ª Decisão
Até às 13 horas do dia 14 de Abril – 5ª Decisão

2ª Etapa (1 DIA PRESENCIAL):
Finalíssima: 7 de Maio na UBI, das 9h30 às 22h00 com Cerimónia de Entrega de Prémios

INFORMAÇÕES: Filipa Freitas e João Ferreira | topaz@sdg.pt ou 21 315 76 18

COMO FUNCIONA?
A SIMULAÇÃO DECORRE ONLINE.

Através do site, cada equipa acede à informação referente à Competição: 
o Manual e o Histórico da Empresa a gerir, envia as decisões através da 
Folha de Decisões e consulta o Relatório de Gestão.

Após a análise do Manual e do Histórico da Empresa, cada equipa define a 
sua estratégia e toma decisões para as diversas áreas (Marketing, Recursos 
Humanos, Produção e Finanças). 

Depois do processamento informático é disponibilizada à equipa o 
resultado da sua estratégia, expresso no Relatório de Gestão. Este ciclo 
repete-se durante 5 decisões, simulando um ano e um trimestre de 
actividade da Empresa.

INSCRIÇÕES
AS INSCRIÇÕES DECORREM DE ATÉ 6 DE MARÇO.

Para inscreveres a tua equipa apenas tens de preencher os dados em www.sdg.pt/UBI. A tua inscrição é gratuita. 
O programa UBI Management Challenge é organizado pela SDG em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI) 
e conta com o patrocínio da Essilor.

PRÉMIOS
ESSILOR: os elementos das 3 equipas melhor classificadas da Finalíssima têm a oferta de um par de óculos de sol.

UBI: bolsa no valor da propina de Mestrado na UBI para cada um dos membros da equipa vencedora válidos na 
frequência dos mestrados de gestão ou empreendedorismo e criação de empresas ou engenharia e gestão 
industrial.

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE: as 3 melhores equipas vão representar a UBI na edição de 2015 do Global 
Management Challenge, Competição Internacional de Estratégia e Gestão.
Todas as equipas participantes receberão os prémios na cerimónia de Encerramento do programa.
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