
MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA 
INDUSTRIAL E GESTÃO

Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto
T +351 22 508 1400
candidato@fe.up.pt

Secretariado do MIEM
T +351 225 081 642 ou 225 081 571
miem@fe.up.pt

Contactos

Desdobrável disponível em: 
fe.up.pt/candidato/publicacoes

Duração 5 anos (1º + 2º ciclo)
Período letivo setembro - julho
Regime laboral
Língua portuguesa com possibilidade de algumas 
Unidades Curriculares serem lecionadas em inglês
Principais áreas disciplinares
Matemática, Física, Processos Tecnológicos, Materiais, 
Energia, Gestão, Automação, Desenho Técnico, Cálculo 
Estrutural, Simulação e Programação

MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA MECÂNICA
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Segue-nos!
facebook.com/profissaoengenheiro

MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA MECÂNICA 

www.fe.up.pt/candidato
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SAÍDAS PROFISSIONAIS
Os graduados em Engenharia Mecânica são profissionais que intervêm num vasto leque de atividades, 
tais como:

//  Construção de equipamentos mecânicos e térmicos (veículos automóveis e ferroviários, máquinas-
-ferramenta, estruturas metálicas, caldeiras, permutadores de calor...);

//  Produção e utilização de energia (energia térmica, energia eólica, novas energias, climatização, 
qualidade do ar interior...);

//  Planeamento e gestão da produção (logística, transportes, manutenção industrial, gestão de 
recursos humanos, gestão da qualidade...);

//  Automação industrial (automatização de linhas de produção, robótica, sistemas de controlo...);
//  Desenvolvimento e aplicação de novos materiais (materiais cerâmicos, compósitos, poliméricos, 

bio-materiais...);
//  Projeto e desenvolvimento de novos produtos (design integrado, ergonomia, sustentabilidade, ...);
// Criação de novas empresas de índole tecnológica;
// Avaliação de projetos e consultoria.

ESTRUTURA

No MIEM existem 5 Especializações que correspondem às principais áreas da Engenharia Mecânica:
//  Gestão da Produção
//  Energia Térmica
//  Projeto e Construção Mecânica
//  Automação
//  Produção, Conceção e Fabrico

3º Ciclo - Programa Doutoral (PhD)

2º Ciclo - Mestrado (MSc)

1º Ciclo - Licenciatura (BSc)

Mestrado Integrado 5 anos

2 anos

3 anos



RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
O Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica detém a marca de qualidade internacional EUR-ACE. 
Este certificado reconhece os altos padrões de qualidade do curso, assim como o cumprimento dos 
requisitos educacionais para cursos de mestrado em Engenharia. 
Mais informações em www.fe.up.pt/eur-ace

A qualidade do corpo docente e investigador do Departamento de Engenharia Mecânica tem sido 
reconhecida internacionalmente, tendo obtido, no último ano, o 28º lugar (em 114) a nível europeu 
no Ranking de Taiwan. 

DISCIPLINAS DE INGRESSO
O curso é especialmente indicado para quem tem uma forte vocação nas áreas da Matemática 
(Álgebra, Análise, Estatística, etc.) e da Física (Mecânica dos Sólidos, Mecânica das Estruturas, Mecânica 
dos Fluidos, Transferência de Calor, etc.). 

As disciplinas de ingresso para cada ano letivo podem ser consultadas no website da Direção Geral 
do Ensino Superior  - www.dges.mctes.pt. 

Fábio Reis
Engenheiro de Estruturas na Rolls-Royce - Reino Unido; concluiu o MIEM em 2009

Hoje sou engenheiro de estruturas (“Stress Engineer - Advance 
Grade”) na Rolls-Royce. Aqui tenho diariamente o prazer de efetuar 
cálculos estruturais de componentes críticos para os motores dos 
maiores aviões do mundo, bem como o desenvolvimento de algo-
ritmos de otimização destas mesmas estruturas. Este percurso 
profissional apenas foi possível com uma excelente formação 
académica adquirida na FEUP. Para além desta formação, não 
posso esquecer as diversas competências que desenvolvi durante os 
(...) anos na FEUP, e que nos dias de hoje são vitais num percurso 
profissional: saliento o trabalho em grupo, comunicação, capaci-
dade de trabalho, pensamento estruturado, abordagem aos 
diferentes problemas e em como desenvolver e propor soluções. 

Lê este e outros testemunhos em www.fe.up.pt/candidato/testemunhos 

PORQUÊ A FEUP? 
//  CURSOS COM ELEVADA TAXA DE EMPREGO
// POSIÇÃO DE DESTAQUE NOS PRINCIPAIS RANKINGS INTERNACIONAIS DE ENGENHARIA
// INCENTIVO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
// POSSIBILIDADE DE ESTUDAR NO ESTRANGEIRO ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO 
//  VIDA ACADÉMICA RICA E POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
// O PORTO É UMA CIDADE DINÂMICA E COM UM NÍVEL DE VIDA ACESSÍVEL

OBJETIVOS
O Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica tem por objetivo formar profissionais capazes de:
//  Utilizar a competência técnica e conhecimentos na resolução de um elevado número de problemas, 

de uma forma integrada e inteligente;
// Projetar, realizar e interpretar os resultados de um programa experimental;
//  Comunicar de modo eficiente o conteúdo e a importância do seu trabalho a uma grande 

variedade de audiências e através de diversos meios de comunicação;
//  Participar em equipas multidisciplinares, com elevado grau de integridade pessoal e ética profissional.

Os Engenheiros Mecânicos são imprescindíveis na sociedade atual porque têm intervenção em 
praticamente todas as áreas que lidam com a resolução dos grandes problemas da humanidade, 
como a melhoria das condições de vida e com a sustentabilidade do planeta. Tudo isto, aliado 
à excelência da formação e da investigação da FEUP, faz com que os estudantes adquiram as 
competências necessárias para responder a estes novos desafios.

Ana Rita Ribeiro
Estudante do 5º ano

A Engenharia Mecânica era uma certeza e a FEUP a escolha 
óbvia como a melhor faculdade do país nesta área. (…) No curso 
fui sempre apoiada, não só pelos colegas, mas também pelos 
professores, que se empenham para que nos tornemos nos 
melhores estudantes e futuros profissionais.
Na FEUP é fácil envolvermo-nos e, como tal, acabei por fazer 
parte da Comissão de Acompanhamento do MIEM, tendo tido 
também uma pequena experiência no Conselho Pedagógico.(…)
Durante cinco anos, tive nesta faculdade a minha primeira casa 
e a minha segunda família. Senti-me especial no dia em que aqui 
entrei, e saio agora a sentir-me mais especial ainda. Sei que 
quem depois de mim vier, o sentirá da mesma forma.

Lê este e outros testemunhos em www.fe.up.pt/candidato/testemunhos 

3 RAZÕES PARA ESCOLHER O MIEM DA FEUP

Porque possui uma elevada taxa de empregabilidade em 
empresas de inúmeras áreas industriais e de serviços. 02 

A engenharia mecânica está em todo o lado, em objetos tão 
óbvios como o automóvel, eletrodomésticos, ferramentas, 
estruturas, dispositivos médicos e sistemas automatizados, e em 
áreas tão diversas como as energias renováveis, os transportes, 
o desporto, e a produção de bens e serviços, entre outras.

03 

Porque garante a melhor e mais reconhecida formação em 
Engenharia Mecânica do país, assegurando uma excelente 
formação transversal em áreas fundamentais da engenharia.01 
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