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CONDIÇÕES DE ACESSO
Podem candidatar-se a este 
Ciclo de Estudos conducente 
ao grau de Mestre:

 · Titulares do grau de licenciado 
ou equivalente legal;

 · Titulares de um grau académico  
superior estrangeiro conferido 
na sequência de um 1º Ciclo de 
Estudos organizado de acordo 
com os princípios do Processo 
de Bolonha ou por um Estado 
aderente a este processo;

 · Titulares de um grau académico 
superior estrangeiro que seja 
reconhecido como satisfazendo 
os objetivos do grau de 
licenciado pelo órgão 
estatuariamente competente 
da Faculdade de Belas Artes;

 · Detentores de um currículo 
escolar, científico 
ou profissional que seja 
reconhecido como atestando 
capacidade para realização 
deste Ciclo de Estudos pelo 
órgão científico 
estatuariamente competente da 
Faculdade de Belas Artes.

Desenvolver os conhecimentos e competências 
na área do design industrial e de produto, 
designadamente no referente a setores transver-
sais do tecido produtivo em que é manifestamente 
importante aumentar a exportação de produtos 
e consolidar a internacionalização no domínio 
dos “bens físicos transacionáveis”.

Nesse sentido, procura-se que os estudantes 
ampliem a sua compreensão sobre a prática 
do design em determinados contextos seleciona-
dos, envolvendo-os num conjunto 
de atividades educativas que visam aprofundar 
os seus conhecimentos em matérias estruturantes 
da sua posterior intervenção profissional bem 
como fomentar as suas capacidades para traba-
lhar de forma autónoma e em colaboração com 
equipas de trabalho multidisciplinares.

No final do ciclo de estudos os estudantes estarão 
aptos a desenvolver as suas atividades integrados 
em empresas industriais, em ateliers de design, 
em empresas de consultoria, ou ainda como 
profissionais por conta própria ou no ensino 
e na investigação.

PLANO DE ESTUDOS
1º ANO
Projeto Design
Sustentabilidade e Eco-design
Semântica do Produto
Materiais e Processos Tecnológicos
Ergonomia no Design de Interação
Desenho e Processo Criativo
Modelação Computacional e Prototipagem
Design Estratégico e Empreendedorismo
Comunicação do Produto
RDI: Projeto Design Industrial
Conceção de Soluções Construtivas
Gestão de Desenvolvimento do Produto
RDP: Projeto Design do Produto
Inteligência Construtiva e Pormenorizada

2º ANO
Temas Contemporâneos
Metodologias de Projeto 

e de Investigação II
Optativa
Projeto / Dissertação / Estágio

CORPO DOCENTE
Rui Mendonça
Bárbara Rangel
Belmira Neto
Susana Barreto
Carlos Costa
Jorge Lino
Viriato Antunes
Teresa Sarmento 
Bruno Giesteira
Rui Neto
Marco Parente
Luís Lopes
Luís Mendonça
Lígia Lopes


