
MESTRADO
ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL



O Mestrado em Engenharia e Gestão
Industrial é a formação polivalente que
possibilita uma visão integrada da
gestão dos sistemas de produção e de
serviços, dando resposta à crescente
procura por parte do mercado de
trabalho de profissionais de engenharia
com um conjunto de competências de
banda larga, tão à vontade na vertente
técnica como na vertente empresarial.

Dada a sua abrangência, este curso
abre oportunidades em inúmeras áreas
do mercado de trabalho –
equipamentos, materiais, energia,
comunicações, informática, saúde,
recursos financeiros, transportes –
sendo uma mais-valia em todas as
empresas e organizações que procuram
acompanhar os desafios da atualidade.

MESTRADO
ENGENHARIA E
GESTÃO
INDUSTRIAL

APOIO

DURAÇÃO 4 semestres

ECTS 120

FUNCIONAMENTO 

Duirno e pós-laboral



 

ALGUMAS ENTIDADES PARCEIRAS

Indústria metalomecânica
Indústria química
Indústria automóvel
Indústria têxtil
Indústria da cerâmica e vidro
Indústria farmacêutica
Indústria alimentar
Indústria do calçado
Indústria do mobiliário
Empresas de construção civil
Empresas de alimentação e bebidas
Gabinetes de estudos e projetos de
Engenharia
Laboratórios de Engenharia
Empresas de distribuição
Serviços públicos e empresas de serviços
Transportes e comunicações
Bancos e seguradoras
Saúde
Empresas de consultadoria e auditoria
Administração Pública

Calendário de candidaturas
Vagas
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

em www.isel.pt/cursos/mestrados

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.megi@isel.pt

CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA
Grau de licenciado ou equivalente
legal
ou 
Grau académico superior
estrangeiro reconhecido em
Portugal 
ou 
Currículo escolar, científico ou
profissional reconhecido pelo
Conselho Técnico-Científico.



Licenciado em Gestão com 20 anos de
experiência profissional em Gestão de
Projetos, este mestrado permitiu-me
desenvolver competências na área da
gestão das operações, utilizar técnicas
para a resolução de problemas e
construir modelos de apoio à decisão.

MAIS INFO
ISEL - Serviço de Relações Externas
e Internacionalização

relacoes.externas@isel.pt

218 317 074

MESTRADOS  ISEL
Os mestrados do ISEL combinam o melhor equilíbrio
entre currículos inovadores, ensino com forte
componente laboratorial e empregabilidade. A
ligação ao tecido empresarial, fruto de muitos
projetos desenvolvidos em conjunto, marca presença
nos próprios cursos e garante formações atuais e
sintonizadas com o mercado de trabalho. No ISEL, os
nossos estudantes encontram ainda o melhor
ambiente entre colegas e uma relação de
proximidade entre alunos e professores única.

ENSINO |  INOVAÇÃO |  EMPREGABILIDADE

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares | Interação com o mercado de trabalho

Programa Erasmus + | Horário pós-laboral | Bolsas de estudo

João Gouveia
PMO no Novobanco


