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O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA) é uma instituição de ensino superior 
público, sediada em Barcelos.
Oferece cursos de Licenciatura, Mestrados 
Profissionais, Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP) e cursos não 
conferentes de grau (pós-graduações 
e especialização), em regime diurno, 
pós-laboral e de ensino à distância.
O IPCA é uma instituição que aposta num 
ensino de qualidade e excelência, bem 
como na sua afirmação no espaço nacional 
e internacional.
A frequente organização de diferentes 
projetos, formações, seminários 
e conferências, de caráter nacional 
e internacional, contribui para complementar 
uma formação académica enriquecida 

pelo contacto permanente com a realidade 
profissional e a comunidade empresarial
da região.
O IPCA dispõe de um Campus com instalações 
próprias e modernas, em permanente 
crescimento, disponibilizando um conjunto 
de serviços de apoio adequados ao bom 
funcionamento das suas quatro escolas: a 
Escola Superior de Gestão, a Escola Superior de 
Tecnologia e Escola Superior
de Design e a Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo.
No Campus funcionam, ainda, o Centro 
de Investigação e Desenvolvimento de Jogos 
Digitais e o Praxis 21 - Centro de Investigação 
para o Incremento Técnico-Científico do 
Cávado e do Ave.

O IPCA

O 2Ai – Laboratório de inteligência Artificial 
Aplicada apresenta uma equipa de investigadores 
de natureza académica e científica multidisciplinar, 
de áreas como visão por computador, sistemas 
cognitivos, aprendizagem automática, 
processamento de linguagem, jogos sérios e 
robótica. Que, procurará realizar investigação 
aplicada, com avanços fundamentais nas áreas 
acima mencionadas, mas particularmente 
na aplicação desses temas transversais no 
desenvolvimento de soluções e serviços 
tecnicamente inovadores para a saúde, indústria, 
meio ambiente e segurança. 

www.2ai.ipca.pt

O 2AI
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A Escola Superior de Tecnologia (EST) 
encontra-se sediada no Campus do IPCA, 
onde dispõe do primeiro centro 
de investigação em Portugal inteiramente 
dedicado aos jogos digitais, o “Digital Games 
Lab.”
A EST oferece cursos de Mestrado, Licenciatura 
e Técnicos Superiores Profissionais, nos 
domínios da informática, jogos digitais, 
computação gráfica, eletrónica, automação, 
robótica, redes, maquinação e mecânica 
automóvel.
Nos últimos anos, tem apostado na área 
do entretenimento digital como uma 
das principais oportunidades de potencial 

económico e académico, tanto na Europa 
como no mundo.
A EST dispõe de laboratórios altamente 
equipados, utilizando tecnologia de 
ponta acessível em contexto de aula e 
para utilização individual ou em grupo no 
desenvolvimento de projetos académicos.
Beneficia ainda de um Conselho Consultivo 
composto por individualidades 
e empresas de elevado valor empresarial 
e industrial nas áreas específicas 
de atuação desta escola.  

A ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
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A frequência de um mestrado pode ser
a melhor solução:
› Se está a dar os primeiros passos na sua vida 
profissional. 
› Se pretende aprofundar e alargar as suas 
competências, visando acompanhar os desafios 
e as oportunidades de uma carreira profissional 
exigente que requer um elevado nível de 
diferenciação de conhecimentos e uma postura 
de aprendizagem e inovação constantes.
O grau de mestre indica um elevado nível de 
conhecimento numa determinada área, permitindo 
alargar as possibilidades de alcançar um emprego 
diferenciado e melhor remunerado, e aumentar as 
oportunidades de uma carreira bem sucedida no 
mercado de trabalho, altamente competitivo.

Porquê fazer um mestrado?

Os diplomados pelo IPCA são reconhecidos 
e valorizados pelas empresas e organizações 
públicas e privadas, pelas suas capacidades, 
conhecimentos e atitude face ao trabalho. 
Com um ensino muito orientado para a prática, 
os diplomados do IPCA adquirem um nível elevado 
de conhecimentos e capacidades profissionais 
e desenvolvem competências transversais, ao nível 
da comunicação e do relacionamento interpessoal. 
Estudar no IPCA é apostar na diferenciação 
pela qualidade e por uma melhor integração 
no mercado de trabalho.

Porquê no ipca?
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O que diferencia um mestrado profissional?

Tal como o mestrado académico, o mestrado 
profissional confere o grau de mestre, com igual 
exigência e rigor. A principal diferença entre 
os dois tipos de mestrado é o resultado 
do processo de aprendizagem. 
O mestrado profissional tem como objetivo 
desenvolver e explorar conhecimentos e 
capacidades que permitam ao profissional adotar 
uma metodologia científica e os resultados da 
investigação na sua prática profissional. A ênfase do 
mestrado profissional assenta no desenvolvimento

de conhecimentos e técnicas diretamente
orientados para o desempenho profissional,
com um elevado nível de especialização.
O trabalho a ser desenvolvido no âmbito da 
dissertação/projeto/estágio deverá ser original, 
inovador e com uma componente de investigação 
aplicada a uma área específica no ramo do mestrado. 
É promovida a aquisição de competências acrescidas 
de métodos e instrumentos de investigação, o estudo 
de problemas novos e a aplicação de métodologias 
e instrumentos que visam a sua resolução.

Por que devo fazer um mestrado profissional?

São diversas as razões.
Destacam-se as relacionadas com a carreira 
profissional. O mestrado profissional tem como 
objetivo formar e qualificar profissionais, com 
competências críticas para iniciar ou desenvolver 
uma carreira profissional cada vez mais exigente.
Para quem está a iniciar uma carreira, o mestrado 
profissional especializa e atualiza os conhecimentos 
na área de estudo, dotando os estudantes de 
autonomia e de uma atitude de independência

na procura de  soluções para problemas complexos, 
com os quais se defrontam na vida profissional, 
em empresas e organizações públicas ou privadas.
Para quem já se encontra a trabalhar, o mestrado 
profissional pode ser uma forma de valorização 
profissional, ascensão na carreira, envolvimento 
em projetos de grande dimensão e ocupar posições 
de maior responsabilidade e impacto, por via 
da melhoria no seu desempenho.
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O mestrado de Engenharia em Desenvolvimento 
em Jogos Digitais (MEDJD) destina-se a quem 
quer aprender as principais tecnologias de apoio 
ao desenvolvimento de jogos, mas também 
o design, a análise e a produção de jogos. 
Educamos profissionais que irão contribuir para 
o futuro dos jogos, adaptando o estado 
da arte tecnológico a mecânicas e ao design 
do jogo. 

Destinatários
Podem candidatar-se ao MEDJD:
› Os titulares do grau de licenciatura ou 
licenciatura Bietápica em cursos de Informática, 
Engenharia Informática, Multimédia ou cursos de 
áreas afins organizadas em 180 ECTS, 300 ECTS 
ou equivalente legal;
› Os titulares de grau académico superior 
estrangeiro - 1º ciclo de estudos - organizado 
de acordo com os princípios do Processo de 
Bolonha por um Estado aderente a este Processo, 
ou que seja reconhecido pelo Conselho Técnico 
Científico (CTC) da Escola Superior de Tecnologia 
(EST), nas áreas referidas;
› Os detentores de um currículo académico, 
científico ou profissional, que seja reconhecido 
pelo CTC da EST como atestando capacidade para 
realização deste ciclo de estudos.

Regime
Horário Pós-laboral
(Sexta à noite e Sábado durante o dia)

N.º de vagas
30

Propina
€ 1.700 (2 anos) *
Possiblidade de Bolsa de Estudo **

Apresentação

No MEDJD os estudantes irão participar na 
experiência de desenvolvimento de jogos 
no Centro de Desenvolvimento de jogos Digitais, 
tendo acesso  a todos os laboratórios dedicados 
à produção de jogos, formando profissionais 
capazes de integrar a indústria mundial de 
desenvolvimento de jogos digitais. 

* consultar página 17 deste documento. 
** Diferentes modalidades de pagamento

ENGENHARIA EM DESENVOLVIMENTO
DE JOGOS DIGITAIS
(MEDJD)

MESTRADO EM
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1.º Semestre
› Programação de Dispositivos Móveis 
  e Sensoriais
› Inteligência Artificial para Jogos
› Interação e Experiência de Jogos
› Realidade Virtual e  Aumentada
› Projeto Integrado I

2.º Semestre
› Motores de Jogos
› Som e Música Digital
› Técnicas de Animação Avançadas
› Programação Concorrente
› Projeto Integrado II

3.º Semestre
› Comunicar Videojogos
› Produção e Gestão de Videojogos
› Metodologias de Investigação
› Projeto de Dissertação

4.º Semestre
› Dissertação / Trabalho de Projeto

Plano de Estudos

Direção
Alberto Simões 
asimoes@ipca.pt

Endereços úteis
www.est.ipca.pt/curso/

engenharia-em-desenvolvimento-de-jogos-digitais

 /mestradoemjogosdigitais

Mestrado orientado ao projeto, em 
que todas as unidades curriculares 
servem de apoio exclusivo a um projeto 
multidisciplinar profissional, nas 
respetivas áreas de conhecimento. 
Mensalmente empresas reconhecidas  
prestam tutoria aos alunos, trazendo 
consigo programadores, game designers, 
artistas e produtores.
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O Mestrado em Engenharia Eletrónica e de 
Computadores (MEEC) é constituído por duas 
áreas de especialização: Automação e Robótica; 
Eletrónica Médica. 
Este curso integra uma elevada componente 
prática laboratorial e oferece formação sólida 
científica e técnica.
O Mestre em Engenharia Eletrónica 
e de Computadores está habilitado para:
› Atividades multidisciplinares de interesse 
na automação industrial e na eletrónica médica, 
num domínio que integra conceitos de análise 
e projeto de sistemas dinâmicos, sensores, 
dispositivos atuadores, controlo e comando 
de automatismos em tempo real.

Este curso fomenta a:
› Ligação ao tecido empresarial;
› Participação em grupos de investigação
  e conferências;
› Desenvolvimento de trabalhos que promovam 
  a valorização e especialização em cada uma  das   
  duas áreas que oferece.

ENGENHARIA ELETRÓNICA
E DE COMPUTADORES
(MEEC)

MESTRADO EM

Apresentação

Destinatários
Licenciados em cursos de Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores, ou áreas afins.

Regime
Horário Pós-laboral

N.º de vagas
25
  

Propina
€ 1.700 (2 anos) *
Possiblidade de Bolsa de Estudo **

* consultar página 17 deste documento. 
** Diferentes modalidades de pagamento
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1.º Semestre
› Computação Móvel
› Sensores e Atuadores Inteligentes
› Sistemas Embebidos e de Tempo Real
› Laboratórios Integrados I
Ramo de Automação e Robótica:
› Controlo Óptimo e Adaptativo
Ramo de Electrónica Médica:
› Tecnologias Emergentes 
   em Electrónica Médica

2.º Semestre
› Redes Induvstriais
› Processamento Digital de Sinal
› Metodologias de Investigação
› Laboratórios Integrados II
Ramo de Electrónica Médica:
› Processamento Avançado 
  de Imagem Biomédica
Ramo de Automação e Robótica:
› Processamento de Imagem 
  e Visão por Computador

Plano de Estudos

Direção
Nuno Dias
ndias@ipca.pt

Endereços úteis
www.est.ipca.pt/curso/engenharia-eletronica-e-de-computadores

3.º Semestre
› Robótica Avançada
› Projecto / Dissertação
Ramo de Electrónica Médica:
› Codificação e Transmissão da Informação
› Bioinstrumentação Avançada
Ramo de Automação e Robótica:
› Sistemas Pneumáticos e óleo- hidráulicos 
› Automação Avançada

4.º Semestre
› Projecto / Dissertação
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O Mestrado em Engenharia Informática (MEI) tem 
como objetivo a transmissão de conhecimentos 
nas áreas do desenvolvimento de aplicações, 
redes e segurança e, ainda, sistemas empresariais.
O Mestre em Engenharia Informática está 
habilitado para:
› Análise, especificação e desenvolvimento de 
aplicações, utilizando as mais recentes tecnologias;
› Administração e configuração de redes e sistemas 
informáticos, com especial relevo para as áreas 
da administração de sistemas, administração 
da segurança informática, infraestruturas de 
comunicação e sistemas de cloud-computing;
› Utilização e gestão dos sistemas e tecnologias 
de informação, nomeadamente através da 
utilização de tecnologias e ferramentas com vista 
à otimização dos recursos de informação de uma 
organização.

“O MEI  ofereceu-me uma formação avançada
em áreas essenciais das Ciências de Engenharia 
Informática e Sistemas Empresariais, o que 
me permitiu complementar a minha formação 
académica e adquirir conhecimentos e competências 
fundamentais para a minha carreira profissional de 
forma a satisfazer as necessidade de informação, 
gestão e comunicação exigidas por uma organização.”

Sofia Sequeira (Ex-Aluna do  MEI)

Destinatários
Licenciados em cursos de Informática,
Engenharia Informática, ou áreas afins.
Adequado também para atualização de 
conhecimentos dos membros de empresas 
com perfis CEO, CTO, CFO, CMO, Arquitetos 
de Sistemas e Team Leaders.

Regime
Horário Pós-laboral

N.º de vagas
30

Propina
€ 1.700 (2 anos) *
Possiblidade de Bolsa de Estudo **

* consultar página 17 deste documento. 
** Diferentes modalidades de pagamento

Apresentação

ENGENHARIA INFORMÁTICA
(MEI)

MESTRADO EM
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1.º Semestre
Ramo de Desenvolvimento de Aplicações
› Redes Integradas de Comunicações
› Arquiteturas de Software
› Bases de Dados Avançadas
› Desenvolvimento de Interfaces Aplicacionais

Ramo de Sistemas Empresariais
› Redes Integradas de Comunicações
› Bases de Dados Avançadas
› Investigação Operacional
› Organizações e Sistemas de Informação

2.º Semestre
Ramo de Desenvolvimento de Aplicações:
› Programação Concorrente e Distribuida
› Programação Web
› Métodos de Investigação em Engenharia
› Programação de Dispositivos Móveis
  e Multisensoriais

Ramo de Sistemas Empresariais:
› Planeamento e Gestão da Produção
› Gestão de Serviços de Sistemas e Tecnologias
  de Informação
› Métodos de Investigação em Engenharia
› Sistemas de Informação Empresariais

Plano de EstudosPlano de Estudos

Direção
Luís Ferreira
lufer@ipca.pt

Endereços úteis
www.est.ipca.pt/curso/engenharia-informatica

3.º Semestre
Ramo de Desenvolvimento de Aplicações
› Arquitetura de Sistemas
› Teste de Software
› Seminários
› Projeto / Dissertação / Estágio

Ramo de Sistemas Empresariais
› Arquitetura de Sistemas
› Sistemas de Informação Analíticos
› Seminários
› Projeto / Dissertação / Estágio

4.º Semestre
› Projeto / Dissertação / Estágio
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Este Mestrado visa dotar os estudantes com 
conhecimentos técnicos e científicos sobre 
os aspetos essenciais da qualidade, do ambiente 
e da segurança, bem como da respetiva aplicação 
prática nas empresas.
O Mestre em Sistemas Integrados de Gestão QAS 
está habilitado a exercer funções nos seguintes 
domínios, entre outros:
› Implementação individual dos sistemas 
de Qualidade Ambiente e Segurança, bem como
a sua integração;

Destinatários
Engenheiros, Gestores ou profissionais afins que 
pretendam implementar, gerir ou integrar Sistemas 
de Gestão – Qualidade, Ambiente e Segurança.

Regime
Horário Pós-laboral

N.º de vagas
25

Propina
€ 2.200 (2 anos) *
Possiblidade de Bolsa de Estudo **

* consultar página 17 deste documento. 
** Diferentes modalidades de pagamento

Apresentação

SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTÃO QAS
(QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA)
(SIG-QAS)

MESTRADO EM

› Responder e contribuir para a satisfação do 
cliente, identificando os seus requisitos em todo 
o processo de Gestão;
› Melhoria contínua do desempenho global através 
da prevenção de riscos, controlo de aspetos 
ambientais e melhoria do produto.
Este curso atribui certificados de Auditor Interno 
da Qualidade, do Ambiente e da Segurança 
e de Sistemas Integrados de Gestão emitidos 
por entidade certificadora acreditada.
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1.º Semestre
› Saúde e Segurança no Trabalho I
› Sistemas de Gestão Ambiental
› Sistemas de Gestão da Qualidade
› Controlo Estatístico da Qualidade
› Tecnologias Ambientais (Opção 1.1)
› Tecnologias da Produção (Opção 1.2)

2.º Semestre
› Saúde e Segurança no Trabalho II
› Auditorias em Qualidade e Ambiente
› Segurança e Saúde no Trabalho III
› Sistemas Integrados de Gestão QAS
› Inovação e Qualidade (Opção 2.1)
› Gestão da Inovação
  e Empreendedorismo (Opção 2.2)

Plano de EstudosPlano de Estudos

Direção
Estela Vilhena
evilhena@ipca.pt

Endereços úteis
www.est.ipca.pt/curso/sistemas-integrados-de-gestao-qas

/MSIGQAS.IPCA/

3.º Semestre
› Sistemas de informação para QAS
› Seminários de Projecto
› Auditorias em Segurança 
  e Integradas (Opção 3.1)
› Auditoria Pública (Opção 3.2)

4.º Semestre
› Projeto / Dissertação / Estágio
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Estudar no IPCA não significa apenas ter acesso a um 
ensino de qualidade. Representa, também, integrar uma 
comunidade dinâmica e participativa.
Aqui existem diversas associações e grupos académicos 
que dão significado ao espírito da vida académica, 
alicerçado na cultura e no orgulho de Ser IPCA.

O IPCA promove o contacto permanente com
a realidade académica e profissional de outros países, 
proporcionando experiências únicas através 
do desenvolvimento de projetos de cooperação
e educação com Politécnicos e Universidades
da Europa, ao abrigo do Programa ERASMUS+.
Todos os anos, estudantes do IPCA fazem as malas 
e rumam a instituições estrangeiras para um ou dois 
semestres de estudo, podendo até terminar ali a 
licenciatura ou continuarem os seus estudos de mestrado.
Experiências únicas que podem ser vividas, também, 
noutros países fora da Europa, como o Brasil e a China 
(Macau).

Vida Académica

Mobilidade
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No IPCA, os estudantes podem beneficiar de um 
conjunto de serviços que os apoiam ao longo de todo
o percurso académico.

- Bolsas de estudo
- Auxílio de emergência
- Acesso à alimentação (cantina e bares)
- Acesso a serviços de saúde
- Gabinete de Psicologia
- Apoio a atividades culturais e desportivas
- Transporte
- Apoio ao nível de alojamentos certificados pelos SAS
  (elo de ligação entre proprietários e estudantes)

Valor
O valor da bolsa é variável, de acordo com a situação 
sócioeconómica do agregado familiar, podendo ir 
do seu valor mínimo (1º ano) de 1.038€ e até ao valor 
máximo de 5.649,42€. 

Ficam todos os interessados convidados a dirigir-se 
aos Serviços de Ação Social do IPCA para receberem 
informações mais detalhadas, podendo também 
obter uma simulação do valor da Bolsa de Estudo. 

Mais informações em www.sas.ipca.pt,
através do email: sas@ipca.pt ou pelo número 
253 80 25 03.

Bolsas de Estudo
Os estudantes que frequentam cursos de mestrado 
têm acesso aos apoios sociais concedidos
pelo Estado Português, nomeadamente,
a possibilidade de receberem uma Bolsa de Estudo. 

A Bolsa de Estudo permite comparticipar
o estudante nas despesas com a frequência 
do mestrado, nomeadamente, com a propina, 
alimentação, transporte, material escolar
e alojamento, sempre que o mesmo não disponha
de um nível mínimo adequado de recursos financeiros. 

AÇÃO SOCIAL
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CONTACTOS

Gabinete de Relações 
Internacionais
T. +351 253 802 207 
gri@ipca.pt
www.gri.ipca.pt

Serviços Académicos
T. 253 802 504 › F. 253 821 111 
sa@ipca.pt
www.sa.ipca.pt

Serviços de Ação Social
T. 253 802 503
sas@ipca.pt
www.sas.ipca.pt

Gabinete Emprego, 
Empreendedorismo
e Ligação às Empresas
T. 253 802 200
g3e@ipca.pt

Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA, Vila Frescaínha S. Martinho 
4750-810 Barcelos
T. 253 80 22 60
est@ipca.pt
www.est.ipca.pt
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